
 

 

  یمل یتامن یحکمران یتحول گفتمان

 یرانا یاسالم یدر جمهور
 11/11/1911 تاریخ پذیرش: 50/15/1911 تاریخ دریافت:

 

 یضا خلیلر

 چکیده
گسست  یخود دارا یمعرفت «یگرد»عنوان به یسمبا گفتمان پهلو یگفتمان انقالب اسالم ینکهبا وجود ا

مختلف  یمعرفت یهابود، اما در طول زمان و در مواجهه با گفتمان یوستپ یدارا دو در درون خو

 یکدر چارچوب آن شکل گرفت که هر  یمختلف یهاگفتمانو تحول شد و خرده ییردستخوش تغ

 یانمقاله با تمرکز بر تفاوت م ینادر اند. داشته یراندر ا یمل یتامن یبر حکمران یخاص یرتأث

که تحول در  پرسش مطرح شده این ،یگرفته در درون گفتمان انقالب اسالمشکل یهاگفتمانهخرد

داشته است؟ در پاسخ  یراندر ا یمل یتامن یبر حکمران یریثأچه ت یانقالب اسالم یهاگفتمانخرده

 یبررس ضمنمرتبط موجود،  یهاسناد ثانو یلو تحل یاسوال، با استفاده از منابع کتابخانه ینبه ا

گفتمان بر هر خرده یامدهایآثار و پ ینو همچن یاصول و مبان ی،تحوالت در گفتمان انقالب اسالم

مقاله مورد  ینکه در ا اییه. فرضگیردیقرار م یلو تحل یهمورد تجز یراندر ا یمل یتامن یحکمران

با  یرانا یاسالم یدر جمهور یمل یتامن یحکمران یاست که تحول گفتمان ینا ،گیردیآزمون قرار م

 یریگاجماع و شکل یفباعث تضع ،یاسالم یخاص جمهور یحکمران یالگو ینتکو وجود

 شده است. یمل یتامن یو تعارض در جامعه و ساختار و نهادها یبندقطب

 .یمل یتامن یحکمران ی،حکمران ی،مل یتامن ی،تحول گفتمان ی،انقالب اسالمواژگان کلیدی: 
                                                                                                   

 تهران. یدانشگاه خوارزم یاسیگروه علوم س یاراستاد Rezakhalili1@khu.ac.ir 
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 مقدمه
 یچابک یدات،موقع با تهدمقابله به یو ضرورت تالش برا یمل یتتحول در بستر و ساختار امن

 عنوانبه یمل یتامن یباعث شده حکمران ییگوو پاسخ یتشفاف یشو افزا یسازمان یو کارآمد

 یمطرح شود. در چارچوب مفهوم حکمران یتیو نوظهور در حوزه مطالعات امن یدجد یمفهوم

به سطح جامعه  یاز سطح دولت یتیدر مطالعات امن یشگرا ییرشاهد تغ سو یکاز  ،یمل یتامن

متقابل، منطق معادالت  یوابستگ یچیدهبه واسطه گسترش شبکه پ ،یگرد یو از سو یمهست

 یدر چارچوب حکمران ،ین. همچنیابدیم ییرتغ یرقابت به همکار یاز نزاع و حت یمل یتامن

به  یو نوظهور و گذر از حوزه نظام یدمراجع جد هب یمل یتگذار از مرجع امن ،یمل یتامن

و  یدولت ی،و عمود یآن توجه همزمان به ابعاد افق یجهرخ داده که نت یزن یرنظامیغ یهاحوزه

 ،یگربه عبارت د یا المللیینو ب یامنطقه ی،مل ی،و سطوح محل یرنظامیو غ ینظام یردولتی،غ

: 1911 مله،یمیبوده است )کر یمل یتامن رانیحکم یده( به ای)حکومت یمل یتامن یدهگذر از ا

 (.11-7: 1919و واثق،  تاشینی؛ حس15-39

 مینت یمستتلزم آن استت کته بب    سو کیاز  رانیا یمل تیامن تیبه وضع شناسانهبیآس ینگاه

تتر و  فربه یمفهوم عنوانبه یمل تیامن یبه حکمران یمل تیامن دهیما چقدر از ا یمل تینظام امن

 شناستانه بیو آست  قیت دق یمستلزم بررست  ،گرید یاست و از سو افتهیتحول  شتریب یوربا بهره

بتا وجتود    ،در واقتع استت.   رانیت ا یاسالم یدر جمهور یمل تیامن یحکمران یهاوهیالگو و ش

اینکه حکمرانی ملی و حکمرانی امنیتت ملتی مفتاهیمی نتوین در مطالعتات سیاستی و امنیتتی        

ای تاریخی نه تنها عنوان مقولههستند، اما بررسی آنها در ارتباط با ایده و تحوالت امنیت ملی به

مفاهیم  تواند معیاری برای ارزیابی اینغیرمنطقی نیست، بلکه کاربست آنها در چنین بستری می

کاربست این مفاهیم در ارتباط با مصادیق واقعی،  ،آنها شود. همچنین های نظریو تقویت بنیان

بررستی   ،کند. بر این اساسزمینه را برای تقویت بنیان تبیینی و حتی تجویزی آنها نیز فراهم می

 لحتا  ز حکمرانی امنیت ملی از خالل تحوالت انقالب اسالمی نه تنها موضوعی قابل توجته ا 

تواند راهگشای تبیین و حتی تجویز در حوزه مطالعات امنیت ملتی ایتران   است، بلکه می نظری

 بررسی آن دارای اهمیتی مضاعف است. ،شود و از این نظر
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مفهوم کانونی متورد   عنوانبهتری از حکمرانی امنیت ملی برای آنکه درک درست و دقیق

هتا  در ابتدا الزم است میان این مفهوم و مدیریت امنیت ملتی کته از متدت    ،نظر داشته باشیم

گر بیان ،ل شویم. مدیریت امنیت ملی، تمایز قائپیش در مطالعات امنیت ملی مورد توجه بوده

ها و تهدیدها علیه امنیت ملی نحوه مدیریت آسیب ،نحوه اداره امنیت ملی یا به عبارت دیگر

میالدی مورد توجه اندیشمندان این حتوزه قترار داشتته و بته      1105است که حداقل از دهه 

توان گفت اغلب مطالعات امنیت ملی به صورت آشکار یتا ضتمنی در نهایتت ایتن     نوعی می

اند. این در حالی است که حکمرانتی امنیتت ملتی    کردهعنوان هدف غایی دنبال موضوع را به

 ،وخر بر مدیریت امنیت ملتی و در واقتع  منطقی مفهومی م از نظرهم به لحا  تاریخی و هم 

آنچه در حکمرانی امنیت ملی در کانون توجته   ،معطوف به ارزیابی آن است. به عبارت دیگر

ها و تهدیدها، بلکه بررسی ختود متدیریت امنیتت ملتی بتر استاس       نه مدیریت آسیب ،است

یتا   توان ستخن از حکمرانتی مطلتوب   های خاص است که بر اساس آن میسری ویژگییک

 معیوب امنیت ملی به میان آورد.

یکتی از مستائل اساستی بررستی      ،در بررسی حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران

بررستی   ،های نظری حکمرانی ملی بر حکمرانی امنیت ملتی استت. بتر ایتن استاس     تاثیر بنیان

مل استت؛  أگفتمانی تحوالت حکمرانی ملی بر حکمرانی امنیت ملی موضوعی قابل ت -تاریخی

ختواه   ،دهنده به حکمرانی ملیعنوان ایده اساسی شکلزیرا تحوالت گفتمان انقالب اسالمی به

ناخواه ایده امنیت ملی و به تبع آن حکمرانی امنیت ملی ایران در دوران پس از انقالب اسالمی 

گفتمتانی  مسئله اساسی این مقاله بررسی تحوالت  ،را تحت تاثیر قرار داده است. با این اوصاف

گفتمتان انقتالب استالمی     ،حکمرانی امنیت ملی در جمهوری استالمی ایتران استت. در واقتع    

گفتمانی متحول و رو به تکامل بتوده و   ،عنوان مبنای نظری امنیت در جمهوری اسالمی ایرانبه

و  نهتای بنیتادی  نظام معنتایی متمتایز، مفتاهیم و دال    عنوانبههای مختلف گفتمانبا ظهور خرده

و این تحوالت نه تنها بر وضعیت امنیتتی،   نداقرار گرفتهبازتعریف و بازسازی  آن موردساسی ا

بلکه بر نحوه حکمرانی امنیت ملی در دوران پس از انقالب اسالمی نیز تأثیرگذار بوده است. بر 

سو و بررسی میزان و نحتوه تتاثیر آنهتا بتر حکمرانتی       بررسی این تحوالت از یک ،این اساس

 .در کانون توجه این مقاله است ،ملی از سوی دیگر امنیت
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ای از ادبیاتی که در داخل و خارج از ایران در ارتبتاط بتا   نکته قابل توجه اینکه بخش عمده

هتای کلتی   گیتری هتای متاهوی و جهتت   یا اساساً بر ویژگتی  ،حکمرانی امنیت ملی وجود دارد

رویکردهتای مختلتف در درون    های اولیته انقتالب متمرکتز استت و هتیی تفکیکتی بتین       سال

گفتمتانی را بته معنتای عبتور از     هتای درون شود یا تفتاوت ل نمیئابرگفتمان انقالب اسالمی قا

گیرد. نکته دیگری که در این ارتباط باید متورد توجته قترار    گفتمان انقالب اسالمی در نظر می

از  ی،قطتع خاصت  گتاه حتتی بترای م    ،. در واقتع ستت هابندی مفهومی ایتن گفتمتان  قالب ،گیرد

 1973تا  1931های برای مقطع سال برای نمونه،های مفهومی متفاوتی استفاده شده است. قالب

از تعتابیر مختلفتی ماننتد دوران     ،که دوران ریاست جمهوری آقای هاشتمی رفستنجانی استت   

گرایی و ... استفاده شده است کته هتر یتک داللتت بتر چتارچوب       گرایی، واقعسازندگی، عمل

 دارد. ینظری خاص

در بخش نخست مقاله ضمن مروری بر ادبیات مرتبط با تحتوالت گفتمتانی    ،بر این اساس

امنیت ملی در ایران بر اساس هایی برای بررسی تحوالت حکمرانی به تبیین ویژگی ،امنیت ملی

تحوالت گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در ایران را متورد   ،پردازیم و سپسرویکرد گفتمانی می

معطوف به بررسی تحوالت گفتمتانی   مقالهاینکه سوال اصلی با توجه به  دهیم.بررسی قرار می

متانی حکمرانتی   تحتول گفت پژوهش این است کته   یهفرضحکمرانی امنیت ملی در ایران است، 

باعث تکوین الگوی حکمرانی ختاص جمهتوری استالمی     با وجود اینکهامنیت ملی در ایران، 

بنتدی و تعتارض در جامعته و    گیری قطبایران شده، تضعیف اجماع و وفاق گفتمانی و شکل

 به دنبال داشته است.نیز ساختار و نهادهای امنیت ملی ایران را 

 

 و رویکردها هاهملی در ایران؛ نظریتحوالت گفتمانی امنیت الف. 

بتا مستائل و    آندهه حیات جمهوری اسالمی ایران و رویتارویی  بیش از چهار های فراز و نشیب

نظتران و  هتا، صتاحب  هتای امنیتتی در طتول ایتن ستال     سیاستت  و تنوعمشکالت امنیتی مختلف 

. مختلتف کترده استت   های بندیطبقهئه اراو گران بسیاری را متوجه بررسی این تحوالت پژوهش

هتای نخستت انقتالب، در فکتر و عمتل      نگاه چندستویه بته امنیتت ملتی ایتران از همتان ستال       
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امتا  ( 1913؛ یتزدی،  1931الریجتانی،  ) نظران و کارگزاران سیاسی کشتور وجتود داشتت   صاحب

. در مطرح شتد و متورد توجته قترار گرفتت      1975 ۀاز ده بیشتر ،تالش برای تبیین این تحوالت

های مختلف از تحوالت امنیتی ایران از جمله تبیین گفتمانی ایتن  تبیین 1975از اواسط دهۀ  ،واقع

پتژوهش   بترای مراکزی  تأسیس باو ( 977-311؛ 1917تحوالت مورد توجه قرار گرفت )خلیلی، 

ین تتر مهتم  .ها تئتوریزه شتد  راهبردی در کشور، به تدریج این دیدگاهامنیتی و در حوزة مطالعات 

 به شرح زیر هستند.ایران  در امنیتگفتمانی های موجود دربارة تحول دیدگاه

 

 گفتمان بسط، حفظ و رشدمحور .0

تتوان  جمهوری اسالمی ایران را میتالش برای تبیین گفتمانی تحوالت امنیتی ترین و مهم اولین

( و 111-955 ؛1973حجاریتان،  ) «تحول مفهوم امنیت ملی در جمهوری استالمی »در دو مقاله 

بندی البته تقسیم( یافت. 31-71؛ 1973تاجیک، ) «مدخلی بر مفاهیم و رویکردهای امنیت ملی»

، بته  تحوالت امنیتی پس از انقالب بر اساس گفتمان بسط، حفظ و رشدمحور در ایتن مقتاالت  

این رویکرد در آثار دیگتر بته تفصتیل متورد بررستی قترار گرفتت        محدود نشد و  مذکورآثار 

های مرتبط با امنیتت ملتی   ای که در اغلب آثار و نوشته( به گونه1915؛ 1971؛ 1977یک، تاج)

یتا نقتد آن   های پتس از انقتالب   دولت یتیسیاست امن وتبرای بیان تفانوع تبیین این از ایران، 

اثری که این دیدگاه را بته تفصتیل متورد بررستی قترار داده، کتتاب        ترینمهم. شوداستفاده می

 کته در آن  (1919پتور،  ولتی ) استت  «های امنیتت ملتی در جمهتوری استالمی ایتران     گفتمان»

محتور و  محتور، حفتظ  هتای بستط  مالحظات امنیت ملی جمهوری استالمی ایتران در گفتمتان   

قتدرت ملتی، ستطح تهدیتدها و      جایگتاه اساس اصتول و اهتداف امنیتت ملتی،      رشدمحور بر

و سیر تحول ایتن  گرفته های امنیت ملی به تفکیک مورد بررسی قرار ها و سیاستپذیریآسیب

  .است مورد بررسی دقیق و مستند قرار گرفتهها گفتمان

گاه با تعابیر دیگتری چتون گفتمتان انقتالب،     که بسط، حفظ و رشدمحور  هایگفتمانالبته 

 گترا نگر/واقتع گترا و دورن نگر/آرمتان ( یا برون119-111: 1973ان، حجاری)ی جنگ و سازندگ

شتوند، بستیاری از تحتوالت امنیتتی     ( نیز خوانده می75: 1911تاجیک و دهقانی فیروزآبادی، )

اسالمی از ابتدای انقالب تا پایان دولتت آقتای هاشتمی رفستنجانی را دربرگرفتته و       ریجمهو
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شتود،  نمتی  1973بندی شامل تحتوالت پتس از ستال    تقسیم که این کنند، اما همچنانتبیین می

گرایتی  ویتژه گفتمتان ملتی   و بته  ها هتم نیستت  گر تمامی ابعاد تحوالت امنیتی در این سالبیان

های ایتدئولوییک متتاثر از   گیرد و بیشتر بر روایتهای نخست پس از انقالب را نادیده میسال

هتای  بنتدی بندی الزم است به تقستیم کنار این تقسیمدر  رو،نیاز ا .اسالم انقالبی متمرکز است

 .دیگر نیز توجه شود

 

 نوین وگفتمان سنتی . 1
( 17-91: 1915؛ علینقتی،  33-11: 1971رنجبر، نوین ) وگفتمان سنتی بندی بر مبنای تقسیم

و گفتمتان   در نظتر گرفتته  گفتمان سنتی  عنوانبههر سه گفتمان بسط، حفظ و رشدمحور را 

سته   ،بر این استاس . ددانهای مذکور میهایی متفاوت از گفتمانویژگیرا دارای نوین امنیتی 

شتکافی  فقتط  هتای امنیتتی کشتور    محور و رشدمحور در سیاستت محور، حفظگفتمان بسط

: 1971)رنجبتر،   گیرنتد قرار میگرایی ایدئولوییگفتمان هستند و همه آنها در گفتمانی روند

 ،در ایتران انتخاب آقتای ختاتمی بته ریاستت جمهتوری      (. این در حالی است که پس از 75

گسستی رادیکال میان گفتمان نتوین  هایی کامال جدید حاکم شد که نشانه گفتمانی با ویژگی

 با گفتمان سنتی است.

در  هتای مختلتف دربتارة امنیتت ملتی     رهیافتت این برداشت حتی با فرض تفکیتک میتان   

قتراردادن   و حاکمیتت  رونیت استاس نظترات درون حاکمیتت و ب    جمهوری اسالمی ایتران بتر  

طلب و محققتان دانشتگاهی و   در قالب نظرات اپوزیسیون اصالح ،های بیرون حاکمیترهیافت

: 1911علینقتی،  )نیتز وجتود دارد   در قالب دو گفتمان ستنتی و نتوین    ،کمیتنظرات درون حا

نوین امنیت در جمهتوری  و گفتمان سنتی های ویژگی ضمن بررسی ،. بر این اساس(990-911

شتود  ، چنین استدالل میها و منافع ملیاسالمی ایران با عنایت به مقوالتی چون اهداف، ارزش

گر انواع و تحول گفتمانی در استراتژی ملتی  صرفاً بیانبسط، حفظ و رشدمحور های که گفتمان

بنتدی بته   تقستیم (. البتته  995: 1911استت )علینقتی،   نقالب )نه استراتژی امنیت ملی( پس از ا

و بخشی از  دارد تفاوتبندی به گفتمان بسط، حفظ و رشدمحور با تقسیم ،نوین-گفتمان سنتی

بندی جدیتد  در این تقسیم ،بندی قبلی نادیده گرفته شده بودتحوالت امنیتی ایران که در تقسیم
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متذکور از جملته گفتمتان    سته گفتمتان   گتذاری  در نام سو اما از یک ؛گیردمورد توجه قرار می

هتای گفتمتان   ویژگتی در به کلی متفاوت دانستتن   ،و از سوی دیگربه گفتمان سنتی رشدمحور 

تتوان  های گفتمان کتالن انقتالب استالمی متی    به دلیل تداوم ویژگیگفتمان رشدمحور  بانوین 

هتای  گفتمتان  ی جدید در ادامه و تتداوم گفتمان عنوانبهرا  وینگفتمان ن تردید کرد و در نهایت

 .دانستمذکور گانه سه

 

 های سیاست خارجی و امنیت ملیگفتمان .1
هتای  تحول حکمرانی امنیت ملتی را در چتارچوب تمتایز میتان گفتمتان      ،اندیشمندانبرخی 

بررستی  های سیاستت ختارجی   یا حتی متأثر از گفتمانسیاست خارجی ایران دهنده به شکل

ضتمن  هتا معتقدنتد ابرگفتمتان انقتالب استالمی      ات و دیتدگاه یت نظرطرفداران این اند. کرده

، در عرصته سیاستت ختارجی نیتز منشتأ تشتکیل       اجتماعی داخلتی  -بازتعریف نظم سیاسی

در قالب که در چارچوب آن، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  شدمتمایز  یگفتمانابر

در البتتته (. 111: 1911ی فیروزآبتتادی، )دهقتتان هتتای مختلتتف ظهتتور و بتتروز یافتتتگفتمتتان

الگوهتای مختلفتی    ،سیاست خارجی جمهوری استالمی ایتران  ی به گفتماننگرش چارچوب 

محتور  ( از چهار گفتمان مسلط مصلحت1911ازغندی )در این چارچوب، . ه استدمطرح ش

محتور  گرای سیاستت گرا و فرهنگمحور یا عملگرا، منفعتمحور یا آرمانگرا، ارزشیا واقع

گرایی گرایی لیبرال و اسالم( ابتدا دو ابرگفتمان ملی1913دهقانی فیروزآبادی ) .برده استنام 

گرایی را در ذیل گفتمان کالن اسالم یهایگفتمانخرده ،و سپس کردهانقالبی را از هم متمایز 

گرایانته  آرمتان  ،گرایانههای چهارگانه ملیرائتقاز ( 1919. نوروزی )داده استانقالبی جای 

( از سه گفتمان استتقالل، مقاومتت و   1917مشیرزاده ) و طلبانهاصالحو گرایانه عمل ،انقالبی

 چهارهای سیاست خارجی را به گفتماننیز ( 1919میالنی )و  اندعدالت سخن به میان آورده

بندی سازی و گفتگوهای دوجانبه تقسیمادیگرایی و ععمل ،تندروی ،رویدوره متمایز میانه

حیتات  هتای مختلتف   دوره بنتدی معیتار و متالک تقستیم    نیتز هتا  دیدگاهاین کرده است. در 

های کلی حکمرانی امنیت ملتی  ویژگیو ه له سیاست خارجی بودئجمهوری اسالمی تنها مس

 .نداهمدنظر قرار نگرفت ایران
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 فرامدرنسنتی، فراسنتی، مدرن و  گفتمان. 1-0

ها و راهبردهای امنیت ملی، تحول گفتمانی امنیت ملتی  با تمرکز خاص بر سیاست منابعبرخی 

یتا مطالعتات   امنیتت ملتی   مختلتف بته مطالعتات    هتای  گفتمتان در ایران را از زاویه تحول در 

هتای حیتات   فراز و نشتیب استدالل این است که  ،در واقع. انداستراتژیک مورد توجه قرار داده

در داختل و  جمهوری اسالمی ایران و رویارویی این نظام با مسائل و مشکالت امنیتی مختلتف  

کته بتر متدیریت و    هتا شتده   های امنیتی متفاوتی در طول این ستال باعث اتخاذ سیاستخارج 

راستنتی،  حکمرانی امنیت ملی تأثیرگذار بوده و خود را در قالب چهار گفتمان امنیتتی ستنتی، ف  

طرفتداران ایتن    ،به عبارت دیگر(. 977-311: 1917)خلیلی، مدرن و فرامدرن بروز داده است 

بوده و در ایتن راستتا از   امنیت ملی تحلیل تحوالت بررسی و در درجه اول هدفشان  ،هادیدگاه

)افتخاری، به تبع امواج چهارگانه مطالعات امنیتی سنتی، فراسنتی، مدرن و فرامدرن  هایگفتمان

-( یتا تحتوالت تتاریخی   11-31: 1913(، الگوهای استراتژیک ملی )افتختاری،  11-11: 1915

ب: 1913سیاست و استراتژی )خلیلی،  و ؛(17-133الف: 1913گفتمانی مفهوم امنیت )خلیلی، 

هتای  تمرکز ختاص بتر گفتمتان    با وجودنیز ها دیدگاهاند. این ( سخن به میان آورده733-791

ای ختاص توجته نداشتته و بیشتتر     مقولته  عنتوان بته ی، به مقوله حکمرانی امنیت ملی امنیت مل

   .اندکننده تحوالت امنیتی ایران بر اساس تحوالت مطالعات امنیتی یا استراتژیک بودهروایت

 

 گفتمان معیار، رسمی و نسلی. 1-1

های طولی هستتند و ستعی در ایجتاد    اغلب مبتنی بر برش ،های گفتمانی مذکوردر حالی که تبیین

هتا و  هتا، گفتمتان  نستل »های مختلف بر اساس تحوالت تاریخی دارند، در مقاله تمایز بین گفتمان

( بدون آنکه تصتریح  07-73: 1913)میرمحمدی، « رانیدر ا تیامن یبرا یفرهنگ ی: چارچوبتیامن

امنیت ملی شده استت. از دیتدگاه نویستنده ایتن      هایخاصی بر برش عرضی گفتمان تأکید شود،

حتاکم بتر دولتت،     یفرهنگت  یهاگفتمان انیم یاساساً محصول سازگار یاسینظام س تیامن مقاله،

 یثبتات یو بت  یمنشأ نتاامن  زیسه گفتمان ن نیا انیم یاست و ناسازگار نیشیپ یهانسل زنده و نسل

سه گفتمان امنیتی معیار، رسمی و نسلی قابتل تشتخیا استت. در     ،بر این اساس. شودیم یمعرف

سو و گفتمان امنیتتی متدنظر نستل     بین گفتمان امنیتی رسمی جمهوری اسالمی ایران از یک ،واقع
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 یملت  تیدر حوزه امن گذارانهاستیس شنهادیپشکافی فرهنگی وجود دارد و  ،جاری از سوی دیگر

امنیت نظام و امنیت مردم بته   ،مورد توجه قرار بگیرد که در آن یاین است که گفتمان امنیتی معیار

آنکته بستیاری از    ضتمن های امنیتی مان در نظر گرفته شود. این نوع نگرش به گفتمانأصورت تو

کنتد، ارزش  هتای امنیتت ملتی در ایتران را آشتکار متی      زوایای پنهان تحوالت تتاریخی گفتمتان  

اما نته تنهتا    ؛واند دستورکاری برای تامین امنیت ملی باشدتگذارانه قابل توجهی دارد و میسیاست

دهد، بلکته خواستته یتا    های امنیت ملی در ایران را مورد توجه قرار نمیتحوالت تاریخی گفتمان

دهد های فرهنگی تقلیل میهای پیشین را به تفاوتبندیشده در تقسیمهای گفتهتفاوت ،ناخواسته

 های پیشین ناسازگار است.  ر دیدگاهکه حداقل با استدالل مورد نظ

 

 گفتمان امنیتی نظام و دولت. 1-1

های طولی و خواه مبتنی بر برش عرضتی، بیشتتر   های گفتمانی مذکور خواه مبتنی بر برشتبیین

دارند، در حتالی کته در طتول     تأکید بر تحوالت گفتمان رسمی و دولتی از امنیت ملی در ایران

گفتمتان   ،های مختلتف اسالمی همواره به موازات گفتمان امنیتی دولتهای بعد از انقالب سال

امنیتی مورد نظر هسته سخت قدرت در جمهوری اسالمی ایران نیز در کشور حاکم بوده است. 

گفتمان انقالبی متورد نظتر ختود را     ،سو هسته مرکزی نظام جمهوری اسالمی از یک ،در واقع

بتا تغییتر    ،اخلی به کرسی نشتانده و از ستوی دیگتر   پیش برده و آن را در سیاست خارجی و د

های حاکم، گفتمان رسمی و متفاوت دولتی نیز در عمل اجرا شده کته ممکتن استت بتا     دولت

های پس در طول سال ،گفتمان امنیتی نظام، قرابت کمتر یا بیشتری داشته باشد. به عبارت دیگر

ات هم وجود داشته که بنا به ماهیت آنها به همواره دو گفتمان امنیتی به مواز ،از انقالب اسالمی

(، گفتمتان استالمی و   109-175: 1911نام گفتمان انقالبی و گفتمان ملی )زارعی و پوراحمتد،  

گتترا و نگر/آرمتتانبتترون(، گفتمتتان 0-91: 1913گفتمتتان غربتتی )استتماعیلی و بتتاالیی،    

گترا و گفتمتان   فتمان هویتت یا گ (75: 1911تاجیک و دهقانی فیروزآبادی، ) گرانگر/واقعدورن

 بتا وجتود  اند. این نوع نگرش نیتز  ( نامیده شده1911پور، هاشمی و قلیگرا )خلیلی، بنیتوسعه

گیری امنیتت ملتی در ایتران و همچنتین     گذاری و تصمیمهای پیچیده سیاستآشکارکردن الیه

بته صتورت    آشکارکردن بخشی از مشکالت حکمرانی امنیتی، به موضوع حکمرانی امنیت ملی
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روایت توصیفی این دوگتانگی، نقتاط قتوت و ضتعف آن را متورد       با وجودخاص نپرداخته و 

 دهد. بررسی قرار نمی

بته   ،در جمهوری اسالمی ایران به رشته تحریر درآمتده  یامنیتهای گفتمانکه دربارة  آثاری

 ،اوالً، اما حدی است که امکان بررسی همۀ آنها کاری دشوار و فراتر از ظرفیت یک مقاله است

ای بر موضتوع یتا دوره   پردازند و معموالًامنیتی کشور نمیهای همه گفتمانهمۀ آثار به مطالعه 

 ،و ثانیتاً ( 99-71: 1911؛ رحیمتی،  91-33: 1919)رحیمتی و کتتابی،    خاص متمرکتز هستتند  

امنیتی جمهوری اسالمی ایران را بته  حکمرانی عمالً  آثار التین ذیربط ویژهبه این آثار ی ازبخش

گذاری امنیتتی یتا حتتی عملکترد برختی      های مؤثر بر سیاستهای امنیتی، مؤلفهمطالعۀ سیاست

 ,Chubin, 1994; Byman et.al, 2001; Hashem) انتد داده یتل های امنیتتی تقل نهادها و سازمان

1995; Sajadpour, 2005)های موجود یا صرفاً بتر  گفت دیدگاه توانیمی نگاه کل در ،. در واقع

بسط، حفظ و رشتدمحور،   هایگفتماناند یا بر تغییر بدون تداوم. تداوم بدون تغییر تأکید کرده

حداکثر تتا پایتان دوران   های نخست پس از انقالب، گرای سالتوجهی به گفتمان ملیضمن بی

نوین برای تبیین این -سنتی گفتمان. کنندرا تبیین میرفسنجانی آقای هاشمی مهوری ریاست ج

بنتدی نیتز از تبیتین    گویی بیشتری برخوردار است، اما ایتن تقستیم  تداوم و تغییر از توان پاسخ

شاید به همین دلیل است که برخی ماند. تحوالت امنیتی پس از پایان دوران آقای خاتمی بازمی

بته رویکردهتای دیگتر ماننتد      ،رویکرد گفتمتانی اساس  تحوالت امنیتی ایران برجای تبیین به 

 طبقتتاتی یتتا -ستتاختاری(، تحلیتتل 191-191: 1913)عستتگری، کتتارگزار  -تعامتتل ستتاختار

 رایتتری بت  کننتده های قتانع پاسخاند تا پرداختهشناسی امنیت در جمهوری اسالمی ایران جامعه

 (.11-01: 1971؛ افتخاری، 17-111: 1915بیابند )حاجیانی،  ایران تحوالت امنیتی در تبیین

های موجود دربارة تحوالت امنیتی ایران از چنتد ضتعف روشتی و معرفتتی     مجموع، دیدگاه در

تلفیق مناسبی میان تداوم و تغییر در تحتوالت امنیتتی کشتور ایجتاد      ،اولها برند. این دیدگاهرنج می

د. کننت متی  تأکیتد توجهی به دیگتری  گرفتن یا کماز این دو به بهای نادیده کنند و همواره بر یکینمی

هتتا را بتته بهتتای هتتای موجتتود، اغلتتب توجتته بتته بخشتتی از واقعیتتت در تطبیتتق بتتا واقعیتتت ،دوم

 ،ستوم دهنتد و دورة تبیتین محتدودی دارنتد.     های دیگر مدنظر قرار متی گذاشتن بر واقعیتسرپوش

در  التت امنیتتی را بته تحتوالت در سیاستت ختارجی یتا بته تحتو        یعنی تحتوال  ؛گرا هستندتقلیل
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دهنتد کته ایتن ضتعف ختود ناشتی از       های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داخلی تقلیل میسیاست

 مطالعتات هتای علتوم سیاستی،    بته حتوزه   رانیت به نام وابستگی مطالعات امنیتی در ا یترضعف مهم

بندی جتامع و متانعی از تحتوالت    تقسیم ،چهارماست.  شناسیالملل یا جامعهاستراتژیک، روابط بین

هتا بته چشتم    بنتدی دهند و همواره مرزهای کدر یا سایه روشتن میتان ایتن تقستیم    ارائه نمی نیتیام

گیرد که امکتان  نگرشی خطی و تکاملی مورد توجه قرار می ،هادر اغلب این دیدگاه ،پنجمخورد. می

را از آنهتا ستلب    ،شتود ت و تکاملی با چالش مواجه متی های درست در مواقعی که جهت مثبتحلیل

 نمونته،  یدر تمایز میان مفاهیم، از دقت و شفافیت الزم برخوردار نیستند. بترا  اینکه ششم،کند و می

های موجود، تمایزهای مفهومی میان امنیت و امنیت ملتی،  ها و البته اغلب آثار و نوشتهدر این دیدگاه

و امنیتت، استتراتژی و    یات امنیت ملی، استراتژی و استراتژی ملی، استتراتژ مطالعات امنیتی و مطالع

در ادامته بته تبیتین گفتمتانی      ،بر ایتن استاس  شود. نادیده گرفته می حکمرانی امنیت ملیسیاست و 

تتر حکمرانتی   که با توجه به مفهوم گسترده شودپرداخته میمتفاوتی از تحوالت امنیت ملی در ایران 

 پردازد.به روایتی متفاوت از ساخت گفتمانی امنیت ملی در ایران می ،امنیت ملی

 

 رویکردی گفتمانی به تحوالت حکمرانی امنیت ملی در ایران ب.

تالش برای بررسی و تحلیتل تحتوالت    با وجودهای گفتمانی از تحوالت امنیتی ایران اغلب تبیین

ورد بررستی و همچنتین نقطته شتروع     گیری گفتمان مت شکل ریشهامنیتی پس از انقالب اسالمی، 

بررسی تحوالت گفتمانی حکمرانی  ،کنند. در واقعتاریخی آن را آگاهانه یا ناآگاهانه مشخا نمی

گیری و تکوین گفتمان انقالب اسالمی امنیت ملی در ایران مستلزم آن است که نه تنها نحوه شکل

شتود )تاجیتک،   یتاد متی   «پهلویستم »ام در مقابل گفتمان مسلط قبل از انقالب که اغلب از آن با نت 

( مورد بررسی قرار گیرد، بلکه نقطه شروع ایتن گفتمتان نیتز منطبتق بتا تحتوالت       13-37: 1971

بایتد گفتت    ،تاریخی پس از انقالب اسالمی باشد. اگر بخواهیم این نقتاط ابهتام را روشتن کنتیم    

در غیریت با گفتمتان پهلویستم ستاخته     ،پیوستگی در درون خود با وجودگفتمان انقالب اسالمی 

هایی شتکل گرفتت کته    شد و حتی تحوالت درونی گفتمان جدید نیز حول محور عناصر و گزاره

های گفتمان پیشین قترار داشتتند و نقطته شتروع ایتن تحتول هتم        در نقطه مقابل عناصر و گزاره

 .استجزاء و عناصرش شدن گفتمان انقالب اسالمی با همه افروپاشی گفتمان پهلویسم و مسلط
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هتای اخیتر را   اجتماعی ایران در دهه -شود، تحوالت سیاسیگونه که اغلب گفته میاگر آن

از جدال سه الیه هویتی غربی، ایرانی و اسالمی بدانیم، درک تحوالت امنیتتی در ایتران    بازتابی

بتر   تأکید یسم باکه گفتمان پهلوهمچنان ،پذیر است. بر این اساسنیز در همین چارچوب امکان

رانتدن هویتت استالمی بتود،     گرایی ملهم از هویت غربی درصدد به حاشیهگرایی و ایرانغرب

پیوند دو الیه هویتی اسالمی و ایرانی با یکدیگر، هویت غربی را  ضمنگفتمان انقالب اسالمی 

خود تعریف کرد و این دیگرسازی به حدی فراگیر و قابل توجه بود کته حتتی    «دیگر» عنوانبه

احساس جدایی از دولت پهلوی، غرب را دشمن ختود تلقتی    با وجودروشنفکران سکوالر نیز 

گفتمان انقالب اسالمی در تقابل با گفتمتان   ،(. در حقیقت77-71: 1977کردند )بروجردی، می

، مدرنیسم و ناسیونالیسم ملهم از هویتت غربتی بتود، شتکل     پهلویسم که مبتنی بر سکوالریسم

هایی چتون استتبداد،   گفتمان پهلویسم در عمل بر اساس گزاره چون( و 1977گرفت )تاجیک، 

شتد،  گرایتی، تبعتیو و سکوالریستم در نتزد مختالفین بازنمتایی متی       وابستگی، سلطنت، ملی

هتای آزادی، استتقالل،   ستاس گتزاره  بتر ا  ،های گفتمان انقالب استالمی در نقطته مقابتل   گزاره

گرایتی( و عتدالت انتظتام یافتت. بازنمتایی فضتای گفتمتانی و        گرایی )امتجمهوریت، فراملی

 .توان به شکل زیر ترسیم کردهای این دو گفتمان را میگزاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «یانقالب اسالم»و  «یسمپهلو»دو گفتمان  یهاو گزاره یگفتمان ی. فضا0شکل 

 انقالب اسالمی گفتمان

 استقالل

 گراییاسالم

 گراییامت عدالت

 جمهوری

 آزادی

 گفتمان پهلویسم

 وابستگی

 سکوالریسم

 گراییملی تبعیض

 سلطنت

 استبداد
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های بعد دستخوش فتراز و  در سال ،در گفتمان مسلط انقالب اسالمی« غرب»این دیگربود 

ایرانی نیز به تدریج در درون ختود حتول محتور     -هویت اسالمی ،هایی شد و به تبع آننشیب

تتا   ،گرایی، استقالل، جمهوریت و عدالت دچار انشقاق شد. در واقتع گرایی، اسالمآزادی، امت

گفتمتان مقاومتت و    عنوانبهمادامی که گفتمان انقالب اسالمی حول محور رهبری امام خمینی 

های اساستی در مبتانی فکتری، انشتقاق میتان طبقتات       شد، با وجود تفاوتتحول محسوب می

اما با شتروع جنتگ عتراق علیته      ؛های سیاسی در درون آن برجستگی نداشتاجتماعی و گروه

های نبرد بر سر قدرت در عرصه داخلی، فشار خارجی نیز در راستای ایران، در کنار بروز زمینه

های این هویت موثر واقع شد و به تدریج گفتمان مقاومت و تحتول بته   ایجاد انشقاق میان الیه

های بروز انشتقاق  ب زمینه( تا بدین ترتی111: 1911گفتمان قدرت و ثبات تبدیل شد )تاجیک، 

 .شوددر درون آن فراهم 

 

 گراییگفتمان ملی. 0

گفتمان قدرت و ثبات، ابتدا طیفی از افتراد،   عنوانبهبا بروز و ظهور گفتمان انقالب اسالمی 

و پیگیتری آن در شتئون    «آزادی»های سیاسی با تمسک به آرمتان  نیروهای اجتماعی و گروه

نخستین انشقاق را در گفتمان هویتی انقالب  ،صادی و فرهنگیمختلف سیاسی، اجتماعی، اقت

گرایی )لیبرال( ایجاد کردند. با وجود اینکه رهبری کاریزماتیک امتام خمینتی و   در قالب ملی

های سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی باعث شد این انشقاق گروگان مسئله درگیری کشور در

به حاشیه برود و در عمل موفقیت چندانی کسب نکند، اما این حرکتت نقطته آغتازی بترای     

هتا  این گفتمتان در آن ستال   ،شدن گفتمان انقالب و بروز انشقاق در آن بود. در واقعگسسته

ضای ناشی از انقتالب و جنتگ و بته واستطه     بیشتر جنبه نمادین داشت و در عمل به دلیل ف

گیری دولت موقت تتا پایتان   رهبری امام مجال بروز چندانی نیافت، اما نه تنها از زمان شکل

صدر به صورت رسمی در قدرت بود، بلکه به تتدریج در جامعته نیتز    ریاست جمهوری بنی

نیت، برقتراری آزادی از  مرجع ام عنوانبهبخشیدن به ملت ایران طرفدارانی یافت و با اولویت

( را در کتانون  1913؛ یتزدی،  1973گرایی و تشکیل جامعه دموکراتیک )بترزین،  طریق قانون

 .توجه قرار داد
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  گراییگفتمان ملیهای عناصر و گزاره. 1شکل 

 

 گراییگفتمان امت .1

گیری نخستین انشقاق گفتمتانی  سو باعث شکل از یک ،لیبرالگرایان ملیدر قدرت قرارگرفتن 

بدیل این گفتمان را نیتز در قالتب    ،در درون گفتمان کالن انقالب اسالمی شد و از سوی دیگر

ها برجسته بتود،  اختالف این دو طیف در بسیاری از زمینه هرچندگرایی اسالمی شکل داد. امت

و نخستتین دوره ریاستت   یعنی در دوره حاکمیت دولتت موقتت    1907-35در دوره زمانی اما 

 گفتمان انقالب اسالمی

 گراییقانون آزادی

 تمل

 استقالل گراییملی

 دموکراتیکجامعه 

 جمهوری
 گراییاسالم

 عدالت
 گراییامت
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گرایان لیبرال بر ایتن بتاور   ملی ،اختالف بیشتر بر سر صدور انقالب بود. در این بین ،جمهوری

صتدور آن بته   نبایتد در متورد    اساستاً انقتالب ملتی بتوده و     ،ایتران استالمی  انقالب بودند که 

های انقالب تنها در چارچوب مرزهای ملی ارزش ،. از دیدگاه آنهاسخن گفتکشورهای دیگر 

 درامتا   .(193: 1910و نسبت به محیط پیرامونی موضع خنثتی داشتتند )ستتوده،     بودقابل قبول 

باید اهداف،  دارد وفراملی  یانقالب اسالمی ماهیت گرایان اسالمی معتقد بودندامت ،سوی دیگر

 رصتدو بتر مبنتای ایتن بتاور،     صادر کرد. نیز های انقالبی را به ورای مرزهای ملی افکار و ایده

مترزی همته   رونبخشی از رسالت بت  عنوانبه، بلکه بودانقالب نه تنها منحصر به انقالب ایران ن

  (.35: 1910)محمدی،  شدها تلقی میانقالب

هتای اروپتایی بتوده و    بخش اکثر دموکراستی انقالب فرانسه الهامکه همچنان ،بر این اساس

ر بت ایتران  استالمی  ثیرات انقالب أت ،ثیر گذاشتهأهای چین و کوبا تانقالب روسیه هم بر انقالب

در ایتن  (. Eddin, 2002: 96) قترار گرفتت   تأکیتد  متورد خاورمیانته  محیط پیرامونی از جملته  

متضتتمن  ومفهتتوم صتتدور انقتتالب بتته معنتتای تتترویج گفتمتتان انقتتالب استتالمی چتتارچوب، 

بر استاس   (.111: 1911رادفر،  و )دهقانی فیروزآبادی بودبخشی دیگران بخشی و رهاییآگاهی

لویی اسالمی این انقتالب را از  ماهیت اسالمی انقالب ایران، ایدئو که شدگفته می ،این نگرش

همان آغاز به ایدئولویی با محتوا و پیام جهانی که حداقل در میان یک میلیتارد مستلمان دارای   

بته   ،و بنابراین (93-97: 1911 )خرمشاد، است، تبدیل کردهای پذیرنده های شنوا و قلبگوش

 . باید کل امت اسالمی در معرض پیام انقالب اسالمی قرار گیرد ،جای ملت ایران

هتای نخستت   نخستین انشقاق هویتی در گفتمان انقتالب استالمی در همتان متاه     ،در واقع

اختالف اصلی بر ستر موضتوع صتدور     چونانقالب با رجوع به آرمان آزادی شکل گرفت، اما 

بته دنبتال    ،گرایتی بتر امتت   تأکیتد  ری بتا گرایتی و دیگت  بر ملی تأکید یک طرف با ،انقالب بود

گرایی از سوی امتام خمینتی در آن   دلیل طرد هواداران ملیکردن گفتمان خود بودند که بهحاکم

بته   ،ها و با توجه به جایگاه ایشان در مقام رهبری انقالب و جمهوری اسالمی و همچنتین سال

ن از وزن و برجستتگی الزم  عمتالً ایتن گفتمتا    ،هتا واسطه شترایط انقالبتی و جنگتی آن ستال    

گرایی اسالمی به تقویت امت ،های نخست انقالببرخوردار نشد و در فضای ایدئولوییک سال

به  ؛بر حکومت اسالمی ،دانست و به جای آزادیمنتهی شد که امت اسالمی را مرجع امنیت می
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بتر جامعته ایتدئولوییک     ،و به جای جامعته دموکراتیتک   ؛بر اجرای شریعت ،گراییجای قانون

 .داشت تأکید های گفتمانی خوددیگر گزاره عنوانبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گراییامت هایگفتمانهای عناصر و گزاره. 1شکل 
 

 گراییگفتمان اصول. 1

شتود. بتر ایتن    نیز یاد متی گرایان آرمانگرایان و گاهی از دو طرف منازعه مذکور با عنوان واقع

متدل  در داخل و ارائته  اعتقاد به الگوسازی  ،نگرو درونرو گرایان با دیدگاهی میانهواقع ،اساس

گرایان با دیتدگاهی ایتدئولوییک،   آرماناما  ،داشتندبرای الگوبرداری توسط جوامع دیگر نمونه 

 گفتمان انقالب اسالمی

 گراییقانون آزادی

 ملت

 گراییملی
 استقالل

 دموکراتیکجامعه 

 جمهوری

 گراییاسالم

 عدالت

 اجرای شریعت حکومت اسالمی

 امت اسالمی

 گراییامت

 ایدئولوژیکجامعه 
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هتای گونتاگون بته دنبتال     اعتقاد به رسالت فراملی انقالب اسالمی داشتند و با ابزارهتا و شتیوه  

گرایی یا امتگفتمان  ،عواق در (.15: 1913زاده، های انقالبی بودند )سیفگسترش افکار و ایده

روها دارد که در نتیجۀ آن، امنیت محور حکایت از غلبه نگرش انقالبیون بر میانهبسطبه تعبیری 

: 1977پتور زرومتی،   ولتی )داشتت  فراملی یا امنیت امت اسالمی بر امنیت ملی اولویت و تقدم 

ل و خوداتکتایی  (. نتیجۀ تبعیت از این نگرش در سیاست داخلی ایتن بتود کته استتقال    75-33

گذاری خارجی و توجه بته  ساختاری به خارج، مخالفت با سرمایه هایاقتصادی، قطع وابستگی

امنیت امت اسالمی در مرکتز   چوناصل مساوات و عدالت اجتماعی در دستورکار قرار گیرد و 

کته از عهتدة چنتین     مقتتدر ، تالش برای ایجتاد دولتتی نیرومنتد و    شتثقل این گفتمان قرار دا

 .شد لیتبدطرفداران این گفتمان  اساسیهایی برآید، به دغدغه مسئولیت

حامیتان و طرفتداران ختود را در    همتواره  های اول انقالب، سال یگرایمتگفتمان ا هرچند

و در معترض   عراق علیه ایرانتداوم جنگ ، اما با شتههای مردم دانخبگان و تودهبرخی از میان 

داد که از آن بتا  جای خود را به گفتمان دیگری  ،گرفتن بقای نظام جمهوری اسالمیتهدید قرار

تداوم جنگ و تالش بترای حفتظ مرزهتای     ،در واقع. شودمییاد  «گراییاصول»گفتمان  عنوان

بته جتای بستط و    ای رستاند کته   به مرحلته  راملی و موجودیت فیزیکی کشور، مسئولین نظام 

هتای ختود قترار داده و آن را از    را در اولویت برنامه« القریام حفظ»گسترش انقالب اسالمی، 

 عنتوان بته ایتران   ،القتری امبر اساس دکترین (. 31: 1931الریجانی، ) اوجب واجبات تلقی کنند

کته بترای نجتات مظلتومین و رهتایی محترومین و        ؛شتد رهبر کشورهای اسالمی شناخته متی 

 دانتد و را بر هر امر دیگری ارجح متی  یالقرفظ امد. این نظریه، حرکگسترش اسالم فعالیت می

 و الگوی نمونه ساخته شود )یزدانی عنوانبهکه الزم است  استاولیه آن بر جامعه داخلی  تأکید

گرایی، به جتای بستط انقتالب استالمی،     اصولبدین ترتیب، در گفتمان  (.33: 1911اخجسته، 

حتاکم شتد. بتر    نگرش امنیتی انقباضی  ینوع ،آن پیروحفظ نظام در کانون توجه قرار گرفت و 

القرای جهان اسالم بود و بر ام عنوانبهمرجع امنیت، نظام جمهوری اسالمی  ،اساس این گفتمان

به جای اجرای شتریعت بتر تعهتد بته     ، به جای حکومت اسالمی بر حاکمیت دینی ،این اساس

جامعته استالمی حتول محتور      نظام اسالمی و به جای برقراری جامعه ایدئولوییک بر برقراری

 .شد تأکیدیکی دیگر از عناصر اصلی گفتمان انقالب اسالمی  عنوانبهگرایی اسالم
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 گرایی های اصولهای گفتمان. عناصر و گزاره1شکل 

 گراییگفتمان توسعه. 1

بود و پایان گرایی تا پایان جنگ تحمیلی مبنای حکمرانی جمهوری اسالمی ایران گفتمان اصول

را  ،جنگ و تغییراتی که در رهبری نظام و ساختار سیاسی جمهتوری استالمی صتورت گرفتت    

گرایتی حتول محتور    گفتمان و شروع گفتمانی جدید به نام توستعه  ی بر ایننقطه پایانتوان می

پایتان   ،در واقع یکی دیگر از عناصر اساسی گفتمان انقالب اسالمی تلقی کرد. عنوانبهاستقالل 

مستئولین  ، بته تتدریج   توسط دولت آقای هاشمی رفستنجانی  های بازسازیجنگ و آغاز برنامه

 گفتمان انقالب اسالمی

 گراییقانون آزادی

 تمل

 گراییملی
 استقالل

 دموکراتیکجامعه 

 جمهوری

 القریام

 گراییاصول

 اسالمیجامعه 

 عدالت

 اجرای شریعت اسالمیحکومت 

 امت اسالمی

 گراییامت

 کجامعه ایدئولوژی

 پذیریوالیت دینی حاکمیت
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ابتدا باید استقالل اقتصادی  ،کشور را به این نتیجه رساند که برای حفظ نظام جمهوری اسالمی

 گفتمتان جدیتد  آن تضمین شود و این معنایی جز بازسازی و توسعه اقتصادی در نزد قائلین به 

، بازنگری در قانون اساسی و تمرکز قدرت در ریاست جمهتوری  011قطعنامه  رشذیپ نداشت.

جدیتد   یکه مقارن با انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به این مقام بود، زمینه را برای آغاز نگرش

که مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی بود، فراهم کرد. بر اساس ایتن نگترش جدیتد، بازستازی و     

زدایتی در  های ناشی از جنگ که مستلزم افزایش توان اقتصادی و مالزم با تتنش ترمیم خسارت

بازستازی جامعته و   و های دیپلماتیک بود، مورد عنایت قترار گرفتت   خارج و گسترش فعالیت

ان پس از جنگ و ارائه مدلی مناسب از توسعه، پیشرفت، تکامل و اخالقیات صتحیح  اقتصاد ایر

 (. 31: 1919، کارگر رمضانی)در کانون توجه قرار گرفت اسالمی برای جهانیان 

در ستت کته   نادالزامتاتی   دهندهنشانتوان را از این نظر میگرایی شدن گفتمان توسعهحاکم

زده، امنیتت  اخلی و خارجی کشور حاکم بود. اقتصاد جنگبر فضای د 1973تا  1931های سال

مک نامارایی امنیت در  رویکرد ،کشور را در معرض تهدید قرار داده بود و شرایط بعد از جنگ

کترد. وجتود ایتن عوامتل،     متی گیرندگان دیکته ( را به تصمیمMcnamara: 2006برابر توسعه )

رحلت امام خمینتی،   ،. عالوه بر اینکردمیمهیا شرایط را برای اقتصادگرایی و توسعه اقتصادی 

گیرندگان در سطح رهبتری و ریاستت جمهتوی، نتابودی     بازنگری قانون اساسی، تغییر تصمیم

های اقتصادی از جملته عوامتل دگرگتونی و تغییتر گفتمتان در ستطح       مراکز تولید و نابسامانی

زمینته بترای دگرگتونی     ،شورویفروپاشی با  نیز المللیبینسطح ند. در دشداخلی محسوب می

در برابتر  و در نتیجه ایران از اهرم دیپلماتیک تاریخی خود  شداساسی در روابط با غرب فراهم 

دوقطبی، شرایط متفاوت  یالملل(. پایان نظام بین710: 1971)هانتر،  شدمحروم فشارهای غرب 

امتر بته نوبته ختود موجتب      ای ایران به وجود آورد که ایتن  و جدید امنیتی را در محیط منطقه

الیسم( و انزواگرایی، بته  هگرایی )ایدگیری سیاست خارجی ایران از آرمانجهتتسریع تغییر در 

 (. 31: 1913یوسفی، )حاجی شدسازی گرایی )پراگماتیسم( و ائتالفعمل

المللی پتس از فروپاشتی شتوروی باعتث شتد نقتش عوامتل        این شرایط محیطی و الزامات بین

(. در 13: 1917سیاست خارجی ایتران در ایتن دوره بتیش از گذشتته شتود )موستوی،        خارجی در

المللتی ستبب شتد تتا درک     فضتای داخلتی و بتین    درتوان گفت وجود چنین الزامتاتی  می ،مجموع
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همین امر زمینته را بترای    و باشدیئوپلیتیک های متأثر از واقعیتنخبگان سیاسی در این دوران بیشتر 

در  (.117: 1971)احتشتامی،   فتراهم کترد  خارج  باسازی روابط ی در داخل و عادیبر بازسازتمرکز 

یتافتن حفتظ   تتوان ناشتی از اولویتت   گرایتی را متی  های گفتمان توسعهمبانی و مؤلفه ،چنین شرایطی

، توجه همزمان به اهتداف فراملتی و ملتی از    (93-90: 1911 )ازغندی،القری بر منافع جهان اسالم ام

الگو و سرمشتق   عنوانبهیافته بر رویکرد بازسازی جامعه و معرفی دولت اسالمی توسعه تأکید طریق

به رشد و پیشرفت اقتصادی بتا رویکتردی    یبخش، اولویت(31: 1919)کارگر رمضانی، جوامع دیگر 

انتی  گرایی با ترکیب عناصر اسالمی، انقالبی و ایرگرایی و امتگرایانه و پیوند ملیگرایانه و واقععمل

: 1911)زیبتاکالم و همکتاران،   ، رشد طبقه متوستط جدیتد   (111-113: 1913)دهقانی فیروزآبادی، 

دولتتی بته اقتصتاد    اقتصتاد  داری تجتاری و  سترمایه  بته  بازار سنتیو رشد تکنوکراسی با تبدیل  (01

و ستازی روابتط بتا ستایر کشتورها      عتادی ، (111: 1915شتکوه،   و ییکارآفرینی و تولیتدی )کتوال  

 دانست. (Ramezani, 1992: 392)در سیاست خارجی اصل هم شمال و هم جنوب گزینی جای

بخشی از سرمایه  عنوانبههای خارجی، گذاریجذب سرمایهدر راستای  ،در چنین شرایطی

بته  درک یئوپلیتیک ، (179: 1911 ،جنگ )رضاییناشی از های مورد نیاز برای بازسازی ویرانی

در عرصه ختارجی  آمیز زدایی و همزیستی مسالمتتنش مبنای عنوانبه ،ایدئولوییکدرک  جای

متدل اقتصتادی جمهتوری استالمی     و  (1531-1531: 1971)ازغندی، مورد توجه قرار گرفت 

و شده دولتی بر پایه خودکفایی و خوداتکایی داخلتی  ریزیاقتصاد برنامه 1931تا سال که ایران 

 تغییتر یافتت و   «تعدیل اقتصتادی »یا اقتصاد بازار آزاد  به سمت ،راهبرد جایگزینی واردات بود

در دستتتورکار قتترار گرفتتت جانبتته ستتازی گستتترده و همتتهستتازی اقتصتتادی و خصوصتتیآزاد

(Dehshiri and Majidi‚ 2008: 104.) های ناشتی  بازسازی ویرانی ،هدف این گفتمان ،در واقع

فرصت ناشتی از فروپاشتی شتوروی هتم      و (Fridman, 2010: 6ساله با عراق بود ) 1از جنگ 

 و )یزدانتی یترد  در اولویت قرار گ آسیای مرکزی های اقتصادی با کشورهایهمکاریباعث شد 

 نقش المللی باعث شد ایران بتوانداین خأل قدرت در سطح بین ،. همچنین(170: 1911فالحی، 

بتا  بته   جیکستتان و قتره  از جملته در تا ای وفصل منازعات منطقهمیانجی حل عنوانبهتری موثر

 (.Afrasiabi and Maleki, 2003) عهده بگیرد
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روابط ایران با اروپا نیز بهبود یافتت. در نتیجته تحتوالت در     ،در سایه حاکمیت این گفتمان

رهبران اروپایی تمایل داشتند ضمن توسعه روابط دوجانبه، مذاکره با جمهتوری استالمی   ایران، 

دنبتال کننتد.   نیتز  های خود در مذاکرات دیپلماتیتک  ها و نگرانیایران را با طرح برخی سیاست

« گفتگوهتای انتقتادی  »حاصل چنین نگرشی، آغاز مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا تحت عنتوان  

توان به عدم همراهی اروپا بتا  می این مذاکرات. از جمله نتایج قابل توجهی داشتنتایج که  بود

 اشاره کترد  پس از اعالم سیاست مهار دوجانبه کلینتونویژه بههای آمریکا در قبال ایران سیاست

(Ehteshami, 1995: 164 ،بدین ترتیب .) بته گفتمتان   نظتام  گفتمان مبتنی بر حفتظ  با تحول از

 ،های گفتمانی نیز تغییر یافت و بتر ایتن استاس   دیگر عناصر و گزاره ،اقتصادیتوسعه مبتنی بر 

ستاالری )تکنوکراستی( و تتالش    شدن فتن حاکم با ،منیتمرجع ا عنوانبهتقویت طبقه متوسط 

 .عرض در گفتمان پیشین شدهای همبرای تشکیل جامعه مرفه جایگزین گزاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ییگراگفتمان توسعه یها. عناصر و گزاره1شکل 
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 طلبیگفتمان اصالح. 1

هتای اساستی انقتالب    یکی دیگر از آرمان عنوانبهخواهی گرا ریشه در آرمان استقاللگفتمان توسعه

در  ،رنتگ شتده بتود و بتا پایتان جنتگ      اسالمی داشت که به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی کم

متدت  ستو در کوتتاه   از یتک  ،های نظام قرار گرفت. با اهمیت یافتن بازسازی و توسعهصدر اولویت

بود، تضعیف شد و به محاق فراموشتی  انشقاق گفتمانی نخست که پیرامون آرمان آزادی شکل گرفته 

های اقتصتادی، اجتمتاعی، فرهنگتی و    در بلندمدت زمینه برای تقویت بنیان ،رفت، اما از سوی دیگر

نتیجته بازستازی و توستعه چیتزی جتز رشتد و تقویتت         چون ،سیاسی آن مهیا شد. به عبارت دیگر

قتصتاد آزاد نبتود، در نهایتت    هتای ا ساالری، طبقه متوسط و نهادهای مدنی در چارچوب سیاستفن

خواه را فراهم کرد. در کنتار  های اجتماعی و اقتصادی نیروهای آزادیتقویت بنیان گرایی زمینهتوسعه

شتدن توستعه سیاستی و    گرایی اقتصادی و نادیتده گرفتته  منتقدین و معترضین به توسعه ،این نیروها

هتای انقتالب   یکی دیگر از آرمان عنوانبهطلبان حول محور جمهوریت فرهنگی نیز در قالب اصالح

توان عرصته زورآزمتایی و در   را می 1973اسالمی به صحنه آمدند. انتخابات ریاست جمهوری سال 

 دانست. طرفدار توسعه سیاسیطلبی با محوریت نیروهای نهایت به قدرت رسیدن گفتمان اصالح

گرا در تالش برای حذف و طرد نیروهای گرا و امتنیروهای اصول ،در این انتخابات چون

طلب که خواستتار  خواه و اصالحگرا برآمدند، ائتالفی نانوشته میان آنها و نیروهای آزادیتوسعه

ایجتاد شتد کته انتختاب آقتای ختاتمی در        ،بخشی به توسعه سیاسی و فرهنگی بودنتد اولویت

طلبتی بتا   توان نمتود بتارز غلبته گفتمتان اصتالح     ا میر 1973انتخابات ریاست جمهوری سال 

 گرا تلقی کرد.خواه و توسعهحمایت نیروهای آزادی

هستته   عنتوان بته گترا  گرا و اصتول های امتنتیجه این ائتالف و احساس خطر و ائتالف گفتمان

 ،نطلتب و همچنتی  گرا و اصالحگرا، توسعههای ملیسخت قدرت حاکم در مقابل طرفداران گفتمان

بتروز عتدم تعتادل و     ، منجتر بته  راندن آنهتا توستط ایتن هستته    دیگرسازی و تالش برای به حاشیه

 ،های امنیتی پی در پی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی شد. بدین ترتیتب گیری بحرانشکل

خواه )سیاسی و فرهنگی( ناشتی  دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی دوران ائتالف نیروهای آزادی

گرا مبتنی بتر اقتصتاد آزاد ناشتی از انشتقاق     سو و نیروهای توسعه از انشقاق گفتمانی نخست از یک

طلبی و حول محور جمهوریت، در مقابتل ائتتالف طرفتداران    در قالب اصالح ،چهارم از سوی دیگر
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 ،هتای توستعه و از ستوی دیگتر    سو واکنش به برنامته  گرا بود که از یکگرا و اصولدو گفتمان امت

ختواه را در کتانون توجته ختود قترار داده      حفظ هویت نظام )امنیت( در واکنش به نیروهتای آزادی 

 گترا طلتب و اصتول  ها خود را حول محور دوگانه اصالحرویارویی این گفتمان ،بودند. بر این اساس

طلبتی بتود کته در    های اصلی گفتمتان اصتالح  گزاره ،بازنمایی کرد و آنچه به این رویارویی دامن زد

 نمود پیدا کرد.ساالری، جمهوریت و جامعه مدنی فرهنگی، مردم -قالب توسعه سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلبیهای گفتمان اصالح. عناصر و گزاره1شکل 

 خواهیگفتمان عدالت. 1

از  ،طلب در دوران ریاست جمهتوری آقتای ختاتمی   گرا و اصالحگرا، توسعهنیروهای ملیائتالف 

 ،کار یا حافظ وضع موجود شتد و از ستوی دیگتر   راندن نیروهای محافظهسو باعث به حاشیه یک

یکتی دیگتر از    عنتوان بته  «عدالت»گیری انشقاقی جدید حول محور واکنش این نیروها را با شکل

این انشقاق در نقطه مقابل دو انشتقاق   چونان انقالب اسالمی شکل داد. البته عناصر اساسی گفتم
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هتایی بته کلتی متفتاوت بتا      گرا شکل گرفت، گتزاره گرا و اصولپیشین و در پیوند با گفتمان امت

که در شکل زیر نیز به صورت نمادین نشان داده شده، گفتمتان  های پیشین داشت. همچنانحرکت

 تأکید حمایت از محرومین و مستضعفین را در کانون معادله امنیتی خود قرار داد و با ،خواهعدالت

دادن آرمان اساسی خود، از ترویج استکبارستیزی و تالش برای شتکل  عنوانبهبر عدالت اجتماعی 

؛ 1911هدف اساسی ختود ستخن بته میتان آورد )فخترزارع،       عنوانبهبه جامعه موعود )مهدوی( 

: 1919؛ رحیمی و کتتابی،  111-131: 1910؛ کسرایی و سعیدی، 110-139: 1911 اخوان کاظمی،

کته از ستوی رهبتری نظتام      «گفتمان عتدالت و پیشترفت  »که از با وجود این(. این گفتمان 33-91

گفتمان دهه چهارم انقالب مطرح شد نیز تتاثیر پذیرفتته بتود، امتا بتا انتخابتات ریاستت         عنوانبه

نژاد بته شتکل رستمی بته گفتمتان حتاکم       قدرت رسیدن آقای احمدیو به  1913جمهوری سال 

 .تبدیل شد و در دوران ریاست جمهوری وی در دستورکار دولت قرار گرفت
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سو ریشه در سنت و شریعت داشتت و شتاید بته همتین دلیتل هتم از        از یک ،این گفتمان

کاران و نیروهای حافظ وضع موجود مورد حمایت جتدی و بتدون   گرایان، محافظهسنتجانب 

ختواه  واکتنش نیروهتای ترقتی    ،گیتری آن بتا شتکل   ،چون و چرا قرار گرفت و از سوی دیگتر 

. در شدمسئله اساسی در ایران برجسته  عنوانبهمدرنیته -برانگیخته شد و بار دیگر شکاف سنت

هتای  طلب قرار گرفتند کته آرمتان  گرا و اصالحگرا، توسعههای ملینیرو ،یک سوی این شکاف

گترا،  نیروهتای امتت   ،کردنتد و در ستوی دیگتر آن   خود را در توسعه و مدرنیسم جستجو متی 

محافظتان ستنت و وضتع موجتود قترار گرفتنتد کته هرچنتد          عنوانبهخواه گرا و عدالتاصول

-هتای استالمی  رچوب پیشرفت مبتنی بر آمتوزه مخالفتی با توسعه هم نداشتند، اما آن را در چا

فضای گفتمانی این  ،کردند. به عبارت دیگرایرانی و با در نظر داشتن عدالت اجتماعی دنبال می

دوقطبی مبتنی بر تقابل سنت و مدرنیسم بود که به صورت خاص در انتخابتات   یفضای، دوران

در قالب تقابل میان این دو طیف، اما همچنتان در درون گفتمتان    1911ریاست جمهوری سال 

انقالب اسالمی دنبال شد؛ هرچند از آن زمان به بعد با تغییراتی دیگر نیز همراه شد که باعث به 

ائتالفتی   ،ترخواه و غلبه نیروهای حافظ وضع موجود یا به تعبیر دقیقلترفتن گفتمان عدامحاق

خواهی در قالب گفتمانی نتوین موستوم   گرایی و عدالتگرایی، اصولاز طرفداران گفتمان امت

 نژاد شد.به گفتمان انقالبی در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی

 

 گریگفتمان انقالبی. 1

را نه تنها از نظر گفتمانی، بلکته حتتی از نظتر امنیتتی نیتز       1911سال  انتخابات ریاست جمهوری

در الگوی حکمرانی جمهوری اسالمی ایران تلقی کرد. با اتفاقات پس از ایتن   یتوان نقطه عطفمی

نه تنها جامعه، بلکه حتی حاکمیت جمهوری اسالمی ایران نیز دستتخوش دوپتارگی یتا     ،انتخابات

طلتب  گترا و اصتالح  گرا، توسعهسو ائتالفی نانوشته میان نیروهای ملی دوقطبی آشکار شد. از یک

ائتالفی نانوشته نیز میتان   ،شکل گرفت و از سوی دیگر ،دیدندکه تغییر شرایط را به زیان خود می

خواه شکل گرفت کته حفتظ و تثبیتت شترایط     گرا و عدالتگرا، اصولهای امتطرفداران گفتمان

دانستند و این دوپتارگی نته تنهتا در گفتمتان     ای پیشبرد اهداف خود میجدید را بهترین گزینه بر

از ایتن   ،امنیتی، بلکه حتی در ساختار و نهادهای امنیتی کشور نیز خود را آشکار کرد. بدین ترتیب



 00زمستان  09 شماره راهبردی، مطالعات فصلنامه   11

زمان به بعد نه تنها بازتولید گفتمانی شکل دیگری گرفت، بلکه شتکافی بنیتادین میتان دو طیتف     

تتوان آن  ساختار و نهادهای امنیت ملی به ترتیب زیر شکل گرفت که متی  مختلف در جامعه و در

 .انقالبی در حکمرانی امنیتی جمهوری اسالمی نامید -گرارا دوقطبی اعتدال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاسالم یجمهور یتیامن یدر حکمران یانقالب -گرااعتدال یدوقطب. 1شکل 

گرایتی،  یعنتی ائتالفتی از سته گفتمتان امتت      ،شتد هرچند گفتمان انقالبی به معنایی که گفتته  

نتژاد از نظتر فکتری و    در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی ،خواهیگرایی و عدالتاصول

در فضای سیاسی کشتور غلبته    1911در واکنش به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 

طرفتداران گفتمتان    ،اه بتود ختو قدرت اجرایی همچنان در دست گفتمتان عتدالت   چونیافت، اما 
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واقعیتت   ،هایی متفاوت باشند. بته هتر حتال   انقالبی ممکن است مدعی گفتمانی با عناصر و گزاره

های اساسی این گفتمان چندان متمایز از گفتمان حاکم بتر کشتور در   این است که عناصر و گزاره

نخواهد بود و این را از اصرار و پافشاری طرفداران ایتن گفتمتان    1911تا  1911های فاصله سال

نتژاد و حتتی دلتنگتی    های حکمرانی در دوره دوم ریاستت جمهتوری آقتای احمتدی    بر شاخصه

ای کته در متورد   توان دریافت. اگر بر اساس همان قاعتده ستالژیک برای بازگشت آن دوران مینو

کته  بایتد گفتت    ،بخواهیم در مورد این گفتمان هم قضاوت کنیم ،های پیشین سخن گفتیمگفتمان

ناپتذیر(، متدیریت   هتایی چتون دولتت انقالبتی )ستازش     گفتمان انقالبی مبتنی بر عناصر و گتزاره 

؛ 7-91: 1911زاده و دیگتران،  مرجع امنیت و جامعه والیی است )جمتال  عنوانبهنین جهادی، موم

نژاد را ( و خواسته یا ناخواسته دوران دوم ریاست جمهوری آقای احمدی1917دفتر نشر معارف، 

سابقه عملکرد خود دارد یا حتداقل جامعته ایتران چنتین برداشتتی از آن دارد. عناصتر و        عنوانبه

 .های دیگر به شکل نمادین زیر قابل ترسیم استین گفتمان و رابطه آن با گفتمانهای اگزاره
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گرایتی  خواهی و امتت گرایی، عدالتهای اصولکه از جانب گفتمانبا وجود ایناین گفتمان 

ها قترار دارد، امتا بتدون    در کانون ائتالف میان این گفتمان ،واقعمورد حمایت قرار گرفته و در 

ماندن گرایی نه تنها توان به قدرت رسیدن را نداشته، بلکه توان در قدرتحمایت گفتمان اصول

ای از ستاختار و  . حتی حمایت بختش عمتده  شتهای خود را هم نداو پیشبرد اهداف و آرمان

 ،گرایتی استت. در واقتع   ف نیز به دلیل حمایت گفتمان اصولنهادهای امنیتی کشور از این ائتال

گرایی در درون گفتمان انقالبی موقعیتی راهبردی دارد و فقتط بتا حمایتت آن از    گفتمان اصول

این ائتالف، شانس به قدرت رسیدن برای آن وجود دارد؛ هرچند این بدان معنا نیست که سهم 

فتمان در مواجهه بتا مستائل و مشتکالت اساستی     و نقش عوامل دیگر از جمله کارآمدی این گ

المللی کشور، مقبولیت اجتماعی در نزد افکار عمومی داخلی و هماهنگی و همراهی فضای بین

 را در موفقیت یا ناکامی این گفتمان نادیده بگیریم.

 

 گراییگفتمان اعتدال. 8

بته  نظام جمهتوری استالمی کته     1911با وقوع تحوالت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 

گترفتن فراینتد دگرستازی    بتود، بتا در پتیش    دادههویت  «غرب»خود در مقابل دگر بیرونی به نام 

سو به تولید و بازتولید دگرهای درونی بته جتای دگتر بیرونتی پرداختت و بتدین        درونی، از یک

های سیاستی در درون را مهیتا و   ویت گرایش به دگر بیرونی توسط برخی جریانامکان تق ،ترتیب

زمینه را برای برقراری ارتباط میان دگرهای درونی با دگتر بیرونتی فتراهم کترد و      ،از سوی دیگر

منطق همکاری و رقابت در درون را به منطق منازعه در درون و همکاری بخشتی از   ،بدین ترتیب

شدن اجمتاع راهبتردی در ستطح    رونی مبدل کرد. این وضعیت باعث شکستهدگر درونی با دگر بی

تمایزگذاری و حتی تعارض در ساختار و نهادهای امنیتت ملتی نیتز     ،کالن کشور شد و به تبع آن

خود را نمایان کرد. این شرایط در کنار فشارها و تهدیتدهای محتیط بیرونتی باعتث شتد صتحنه       

گترا و انقالبتی   مالً به صحنه رویارویی دو قطب اعتتدال ع 1911انتخابات ریاست جمهوری سال 

 گرا بر گفتمان انقالبی برتری یابد.گفتمان اعتدال ،تبدیل شود و با به قدرت رسیدن آقای روحانی

گفتمانی ائتالفی یا پیوندی استت کته بتا     ،گرا نیز مانند گفتمان انقالبیگفتمان اعتدال ،در واقع

طلب شتکل گرفتته استت، امتا     گرا و اصالحگرا، توسعهائتالف میان نیروهای طرفدار گفتمان ملی
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گرایی یا حداقل بخشی از آن با این ائتالف در انتخابات ریاست جمهتوری  همراهی گفتمان اصول

دلیل شترایط حتاکم بتر    این گفتمان بهتوان نادیده گرفت. را در کسب موفقیت آن نمی 1911سال 

های انقتالب در نقطته مقابتل نیروهتای طرفتدار      بخشی به آرماندنبال تعادلبه ،کشور در آن زمان

گری دارند. بته عبتارت   خواهی بود که همچنان اعتقاد به تداوم انقالبیگرایی و عدالتگفتمان امت

با هتدف حفتظ نظتام و بتا      1911شور در سال گرا با توجه به شرایط ویژه کگفتمان اعتدال ،دیگر

گترا درصتدد   طلب با گفتمان اصتول گرا و اصالحگرا، توسعهکردن نیروهای ملیتالش برای همراه

 .هایی از گفتمان جدید به شکل زیر برآمدهای مذکور به مثابه الیهتلفیق گفتمان
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دنبال های خاص خود را دارد. این گفتمان بهگرایی هم عناصر و گزارهالبته گفتمان اعتدال

المللی و هم با سایر نیروهتای اجتمتاعی   ای و بینگرا هم با محیط منطقهتعامل یتشکیل دولت

شتوند  مرجع تامین امنیت شناخته می عنوانبهشهروندان  ،در داخل بود. در کانون این گفتمان

تترین نحتوه پیشتبرد    مهتم  ،و تدبیر یا تقویت کارآمدی نظام از طریق اعمال حکمرانی خوب

ت و هدف طرفداران این گفتمان هم ایجاد جامعه اخالقی یا پایبند به امور و تامین امنیت اس

)حاجیتانی و   استهای دیگر عرض در گفتمانهای دینی و اخالقی به جای جوامع همارزش

(. هتر  99-71: 1911؛ رحیمتی،  1917نیتا،  ؛ مجیدی و رحیمی1919؛ بشیری، 1919دیگران، 

شده و نته حتتی از پتیش    ریزیمدون و برنامهگاه به صورت چند الگوی نمادین فوق نه هیی

فکرشده بود، بلکه به اقتضای شرایط، ائتالفی نانوشته میان این نیروها بترای گتذر از شترایط    

شتتکل گرفتتت و در دوره اول ریاستتت جمهتتوری آقتتای روحتتانی بتته  1911بحرانتتی ستتال 

ابات ریاست های بزرگی در عرصه سیاست داخلی و خارجی دست یافت، اما با انتخموفقیت

گترا و  گرفتن گفتمان اصولبار دیگر این ائتالف شکسته شد و با فاصله 1913جمهوری سال 

موازنته سیاستی در    تغییری اساسی در ،خواهگرا و عدالتهای امتشدن آن به گفتماننزدیک

 کشور ایجاد شد.

دلیل مقبولیت اجتماعی باال به پیتروزی  گرایان بهدر این انتخابات نیز همچنان اعتدال هرچند

هسته مرکزی قدرت در  عنوانبهگرا گرا با گفتمان اصولرسیدند، اما شکاف میان گفتمان اعتدال

المللی علیه ایران با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و همچنین تشدید کشور و تغییر فضای بین

عث شد از ایتن زمتان بته بعتد بتا چترخش       گرا بااختالفات بین نیروهای درون گفتمان اعتدال

گترا در نتیجته   گرا به سمت قطب مقابل و تضعیف بدنه اجتماعی گفتمان اعتتدال گفتمان اصول

هتای اقتصتادی و   المللی و افزایش ناکارآمدی دولتت در مواجهته بتا بحتران    تحریم و فشار بین

به نفع گفتمان انقالبی تغییر گرایان و در عمل موازنه سیاسی در کشور به زیان اعتدال ،اجتماعی

یابد که نمود بارز آن را در پیروزی گفتمان اخیر در انتخابات دوره دوازدهتم مجلتس شتورای    

 توان دید. اسالمی می
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 انداز حکمرانی در ایرانهای امنیتی و چشمگفتمانج. 

میتان  گترا تتا حتد زیتادی شتکاف      گرا از ائتتالف اعتتدال  با وجود اینکه حمایت گفتمان اصول

ساختار و نهادهای امنیت ملی را کاهش داد و انتختاب   ،های مختلف حاکمیت و همچنینبخش

توان فرصت مناسبی بترای نظتام   را می 1911آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

تقویتت ارتبتاط    ،های مختلف خود و همچنینجمهوری اسالمی برای ترمیم ارتباط میان بخش

انقالبتی پتس از روی کتار آمتدن دولتت      -گترا رد، اما متاسفانه دوقطبی اعتدالبا جامعه تلقی ک

دوباره بر تحوالت کشور ستایه انتداخت و    ،ویژه با پیشرفت مذاکرات بر سر برجامیازدهم و به

با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و افزایش مسائل و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و 

آمتده بترای تترمیم    بار دیگر فرصت پیش ،گراگرا از دولت اعتدالکاهش حمایت گفتمان اصول

اهمیت حمایت گفتمتان   به تهدیدی قابل توجه برای امنیت نظام و کشور تبدیل شد. ،هاشکاف

نه تنها به دلیل تعلق رهبری نظام به این گفتمتان و   ،هاگرایی از هر کدام از این ائتالفاصول

قرارداشتن در کانون آن، بلکه به دلیل تبعیت ساختار و نهادهای امنیتی کشور از این گفتمتان  

 و جایگاه است. 

توان حمایت باالترین ستطح متدیریت راهبتردی    گرایی را میحمایت گفتمان اصول ،در واقع

 ،ساختار و نهادهای امنیت ملی دانست. به همین دلیل حمایت بخش اعظم ،کشور و همچنین

نه تنها شتکاف   ،این حمایت صورت گرفت 1911وقتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

های مختلف ساختار امنیتی ترمیم یافتت، بلکته بته    های مختلف حاکمیت و بخشمیان بخش

ن جامعته و حاکمیتت هتم    پیوندی مستحکم میا ،دلیل پایگاه اجتماعی گسترده ائتالف مذکور

توانستت  متی  ،شتد ایجاد شد که اگر در نتیجه عوامل مختلف داخلی و خارجی شکسته نمتی 

 پتانسیل قابل توجهی برای حل مشکالت کشور باشد.

های امنیتت ملتی در ایتران گفتته     بر اساس آنچه به صورت کلی و به اجمال درباره گفتمان

هشتت گفتمتان    ،تا پایان دولتت آقتای روحتانی   شد، در فضای سیاسی پس از انقالب اسالمی 

ای هر یک به صورت مستقل گزاره ،امنیتی در کشور شکل گرفته است که شش گفتمان نخست

های گری که در فاصله سالکردند، اما گفتمان انقالبیاز گفتمان انقالب اسالمی را نمایندگی می

گرایتی و  گرایتی، اصتول  ائتالفتی از سته گفتمتان امتت     ،بر کشتور حتاکم بتود    1911تا  1911
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ائتالفی  ،به گفتمان حاکم تبدیل شد 1911گرایی که از سال خواهی بود و گفتمان اعتدالعدالت

طلبی بوده که در نقطه مقابل ائتالف سه گفتمان گرایی و اصالحگرایی، توسعهاز سه گفتمان ملی

دو طیف یا جناح در صتحنه سیاستی کشتور ایفتای      نوانعبهدیگر قرار گرفته و این دو ائتالف 

انتداز امنیتت در کشتور را بتر مبنتای میتزان نزدیکتی یتا دوری گفتمتان          کنند و چشمنقش می

تتوان متورد   ها و نحوه تعامل یا تقابل آنها با یکتدیگر متی  گرایی با هر یک از این ائتالفاصول

 بررسی قرار داد.

بته معنتای    ،هتا و سیاستی ایتران امتروز بته ایتن گفتمتان      های اجتماعی البته تقسیم جریان

هتا در  هر یتک از ایتن گفتمتان    ،های درونی هر یک از آنها نیست. در واقعگرفتن تفاوتنادیده

تترین شتکاف درونتی را    هایی هستتند کته مهتم   ها و حتی شکافدرون خود نیز دارای تفاوت

 ،از آنها جستجو کرد. بته عبتارت دیگتر   های ایدئولوییک و استراتژیک هر یک توان در الیهمی

ها در درون خود دارای نوعی شکاف مبتنی بر نگترش ایتدئولوییک یتا تفکتر     همه این گفتمان

تر، امکان متدیریت روابتط آنهتا بتا     بندی دقیقتقسیم ضمناستراتژیک هستند که همین شکاف 

جتتدول زیتتر، (. 175-119؛ 1911کنتتد )خلیلتتی، یکتتدیگر و بتتا نظتتام را در آینتتده فتتراهم متتی

با توجه به آرمان، مرجع امنیت، نحوه تامین امنیت و جامعه هدف  های موجود در کشورگفتمان

 دهد.را نشان میآنها 

 کشور در های امنیتیها و عناصر گفتمانلفهؤ. م0جدول 

 جامعه هدف نحوه تأمین امنیت مرجع امنیت آرمان گفتمان

 جامعه دموکراتیک گراییقانون ملت ایران آزادی گراملی

 جامعه ایدئولوییک اجرای شریعت امت اسالمی حکومت اسالمی گراامت

 جامعه اسالمی پذیریوالیت القریام حاکمیت دینی گرااصول

 جامعه مرفه ساالریفن طبقه متوسط توسعه اقتصادی گراتوسعه

 جامعه مدنی ساالریمردم جمهور )مردم( توسعه سیاسی/ف طلباصالح

 جامعه موعود استکبارستیزی مستضعفین عدالت اجتماعی خواهعدالت

 جامعه والیی مدیریت جهادی مومنین ناپذیردولت سازش انقالبی

 جامعه اخالقی حکمرانی خوب شهروندان گرادولت تعامل گرااعتدال
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گرایتی توانستت بته    با حمایت گفتمتان اصتول   1911اگر گفتمان انقالبی در انتخابات سال 

نیز صادق بود و  1911گرا در انتخابات سال قدرت برسد، این وضعیت در مورد گفتمان اعتدال

این وضعیت در آینده در مورد هر دو گفتمان باز هم ممکتن استت تکترار شتود. البتته هتر دو       

گرایی به قتدرت رستیدند کته    گرا در شرایطی با حمایت گفتمان اصولاعتدالگفتمان انقالبی و 

گزینته منطقتی بترای پاستخ بته مستائل و        عنتوان بته هم بسترهای اجتماعی برای انتخاب آنهتا  

 .یافتن آنها مهیا بودالمللی برای برتریهای پیش رو در داخل فراهم بود و هم شرایط بینچالش

هسته سخت  عنوانبهگرایی عامل مهم یعنی حمایت گفتمان اصول در حالی که حداقل از چهار

المللتی،  قدرت در کشور، کارآمدی برای حل مشکالت اساسی، مقبولیت اجتماعی و شرایط بین

عدم همراهی عوامل اخیر تردیدهای بسیاری برای موفقیت گفتمتان انقالبتی بترای بته قتدرت      

اوم شرایط برای چهار یا هشتت ستال آینتده بتر     امکان تد، کنندایجاد می 1355رسیدن در سال 

 . وجود داردها و اهداف این گفتمان اساس آرمان

 افزایش نارضایتی عمومی پس از سیاست اعمال فشار حداکثری آمریکا علیه ایتران از یتک  

و  ،سو، فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحتران کرونتا و پیامتدهای آن از ستوی دیگتر     

تواند به راحتتی بتا محتیط بیرونتی     قالبی که در صورت به قدرت رسیدن نمیماهیت گفتمان ان

احتمال افزایش فشارهای جهانی در صورت پیشبرد اهداف مورد  ،تعامل داشته باشد و همچنین

همگی تردیدهایی جدی در امکان موفقیت این گفتمان حتی با فرض پیروزی  ،نظر این گفتمان

کنند. البته گفتمان انقالبی در انتخابات دوره دوازدهم مجلس در رقابت با قطب مقابل ایجاد می

های مجلتس را از  شورای اسالمی با مشارکت حداقلی و اعتراضی مردم توانست اکثریت کرسی

 1355مانده تا انتخابات ریاست جمهتوری ستال   اینکه آیا در فرصت باقی ،آن خود کند، اما اوالً

اینکه آیا بتواند در انتخابات ریاستت   ،ثانیا ؛ه کندئبه جامعه ارابتواند کارنامه قابل قبولی از خود 

حتل  جمهوری کاندیدایی را به جامعه معرفی کند که بتوانتد بترای حتل مشتکالت موجتود راه     

اگر توانست این مرحله را هم طی کند، آیا در فضای پتیش   ،و ثالثاً ؛منطقی و عملی داشته باشد

بستتگی بته    ،های مورد نظر خود را برای یک یا دو دوره اعمال کند یتا نته  تواند سیاسترو می

 عوامل و شرایط مختلفی دارد. 
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هتا و مجتادالت   ها در درون خود نیز با تعارضکه گفته شد، هر یک از این گفتمانهمچنان

هتا را از یکتدیگر متمتایز    های درونی این گفتمتان کنند. آنچه الیهپنجه نرم میبسیاری دست و 

حتداقل دو   ،کند، تفاوت میان نگرش ایدئولوییک و تفکر استراتژیک است. در هتر گفتمتان  می

گترا و  ارزش ،یکتی  ؛نگتر جتامع  ،گرا و دیگریکلی ،الیه از یکدیگر قابل تفکیک است که یکی

 ،یتا بته تعبیتر وبتری     ؛معطوف به عمل ،ها و دیگریعطوف به آموزهم ،یکی ؛هنجارگرا ،دیگری

طرفتدار   ،یکتی  ،عقالنی معطوف به هدف و بنابراین ،عقالنی معطوف به ارزش و دیگری ،یکی

(. 1910کردن مرزهای ارتباط با کنشگران دیگر است )خلیلی، جانبدار رقیق ،مرزبندی و دیگری

را الیته   ،دهتد رقابتت و همکتاری تترجیح متی    طیف نخست کته منطتق منازعته را بتر منطتق      

را  ،دهتد ایدئولوییک و طیف دوم که به منطق رقابت و همکاری بیش از منطق منازعه بهتا متی  

 ،آنگاه عالوه بر عوامل بسیار مهم مذکور ،نامیم. اگر این مرزبندی را بپذیریمالیه استراتژیک می

هتای  بتا الیته   ،چنتین مها بتا یکتدیگر و ه  های درونی این گفتمانباید نحوه تعامل یا تقابل الیه

های دیگر را نیز لحا  کنیم که به ابهام و پیچیتدگی بتیش از   ایدئولوییک و استراتژیک گفتمان

 زند. پیش شرایط دامن می

طلتب در  گترا و اصتالح  گرا، توستعه های ملیهای استراتژیک گفتمانکه توافق الیههمچنان

گرا برای بته قتدرت رستیدن آنهتا در ستال      گرا و جلب نظر گفتمان اصولقالب گفتمان اعتدال

ختواه  گرا و عدالتگرا، اصولهای امتهای استراتژیک گفتمانبسیار موثر بود، توافق الیه 1911

بی برای به قدرت شان ممکن است به کمک گفتمان انقالهای ایدئولوییکراندن الیهو به حاشیه

کمک کند، اما حتی در ایتن شترایط هتم بتاز اهمیتت حمایتت گفتمتان         1355رسیدن در سال 

المللتی را  گرا، کارآمدی، مقبولیت اجتماعی داخلی و همتاهنگی و همراهتی فضتای بتین    اصول

 توان نادیده گرفت.نمی

برختی از ایتن   شتدن کنشتگران   امکتان نزدیتک   ،تتر کنتد  تواند این فضا را پیچیدهآنچه می

 های بدیل نظام جمهوری اسالمی است که از نظر امنیتی بسیار مهتم استت.  ها به گفتمانگفتمان

سو بته معنتی    از یک ،گراییهای گفتمان اعتدالگرفتن خواستهبر گفتمان انقالبی و نادیده تأکید

ردمی نظام های مشروعیت مگرفتن بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه و تضعیف بنیاننادیده

هتای  تواند زمینه را برای ایجاد جاذبه برای گفتمانمی ،جمهوری اسالمی است و از سوی دیگر
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گرایی گفتمان اعتدال ،که گفته شدبدیل در خارج از گفتمان انقالب اسالمی فراهم کند. همچنان

راهم کرده، امتا  سو زمینه را برای گفتمان انقالبی ف به دلیل ناکامی در دستیابی به اهدافش از یک

این گفتمان ممکن استت نتوانتد مقبولیتت اجتمتاعی الزم بترای گتذر از        چون ،از سوی دیگر

نتوانتد آن را حفتظ کنتد، ممکتن      ،شرایط سخت کشور را کسب کند یا حتی در صورت کسب

هتای درون انقتالب استالمی توستط     است ناخواسته زمینه را برای جتذب طرفتداران گفتمتان   

 ،آمیز است. در واقعفراهم کند که این وضعیت از دیدگاه امنیتی بسیار مخاطرههای بدیل گفتمان

نظام جمهوری اسالمی ایران بر سر دو راهی تاریخی  1355در انتخابات ریاست جمهوری سال 

ستازی،  پردازی و مدینه فاضتله نه آرمان ،زندقرار دارد و آنچه موفقیت یا شکست آن را رقم می

 بینانه با مسائل و مشکالت پیش رو است.  بلکه مواجهه واقع

 آنهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایتران بته وضتوح حتاکی از     واقعیت

تواننتد از پتس مشتکالت    گرا یا انقالبی به تنهتایی نمتی  کدام از دو گفتمان اعتدالاست که هیی

گرایتی در متدیریت استتراتژیک تحتوالت     ان اصتول پیش رو برآیند و اینجاست که نقش گفتم

توانتد موازنته   این گفتمان می ،که گفته شدشود؛ زیرا همچنانبسیار بیشتر از گذشته برجسته می

گرا یا انقالبی رقم بزنتد.  سیاسی در کشور را با چرخش به سمت هر کدام از دو گفتمان اعتدال

هتا در  شود که همته ایتن گفتمتان    تأکید باید ،آیدالبته وقتی سخن از این دو گفتمان به میان می

بخشتی از تتاریخ جمهتوری استالمی      ،درون ابرگفتمان انقالب اسالمی شکل گرفته و هر یتک 

هتای مختلتف توستط گفتمتان     کتردن گفتمتان  هستند. پذیرش این اصل و تالش برای نزدیتک 

زدن واند به جای دامتن تترین گزینه راهبردی نظام جمهوری اسالمی است که میمهم ،گرااصول

هتای مختلتف در درون گفتمتان    به بتازتعریف رابطته گفتمتان    ،به شکاف موجود و تقویت آن

ای که هم امکان عبور از مسائل و مشکالت موجود فراهم شود گونهبه ؛اسالمی بینجامد نقالبا

 و هم جانی تازه به گفتمان انقالب اسالمی دمیده شود. 

ای گونته های درون گفتمان انقالب اسالمی بته گفتماناست که خردهالزمه چنین اتفاقی این 

مورد بازتعریف و بازآرایی قرار گیرند که دولتی مردمی و مقتدر بر استاس اجمتاع استتراتژیک    

های پیش روی کشور برآید و تجربته  ها به قدرت برسد که بتواند از پس ابرچالشهمه گفتمان

گرایی ماننتد  گرایی با گفتمان اعتدالکه ائتالف گفتمان اصولسالیان گذشته به خوبی نشان داده 
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آنچه در دوران اول ریاست جمهوری آقای روحانی رخ داد، حداقل در شرایط حساس کنتونی  

 وری اسالمی ایران برخوردار است.از قابلیت بیشتری برای تامین امنیت جمه

 

 گیرینتیجه
توان های نظری مختلف میهرچند برای بررسی تحوالت امنیتی ایران از رویکردها و چارچوب

استفاده کرد و هر یک از آنها نیز نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند، اما بررسی تحوالت 

های خاصی دارد که در رویکردهتای  ها و ویژگیامنیتی ایران بر اساس رویکرد گفتمانی قابلیت

توان نظیر آن را دید. بررسی تحوالت امنیتی بر اساس رویکترد گفتمتانی بته متا     ر میمشابه کمت

های موجود و تفاوت میتان  درک پیوستگی و تداوم تحوالت، از گسست ضمنکند تا کمک می

درکی  ،های خاص تاریخی هر گفتمان نیز آگاه شویم و بدین ترتیبها بر اساس ویژگیگفتمان

مبتنی بر تداوم و تغییر از امنیت و تحوالت امنیتی داشته باشیم که نه تنها به لحا  نظری، بلکته  

گذارانه نیز بسیار مهم است. بر اساس این رویکرد و به استناد آنچه گفته شد، از دیدگاه سیاست

یتری گفتمتان   گابتدا باید مبنا و نحتوه شتکل   ،برای درک تحوالت گفتمانی امنیت ملی در ایران

های امنیتی را مورد بازشناستی قترار دهتیم کته بتر ایتن       مبنای گفتمان عنوانبهانقالب اسالمی 

گیری گفتمتان انقتالب استالمی در نقطته مقابتل گفتمتان پهلویستم        ابتدا به نحوه شکل ،اساس

پرداختیم و نشان دادیم که چگونته نته تنهتا ایتن دو گفتمتان در مقابتل یکتدیگر، بلکته حتتی          

 های آنها نیز در مقابل همدیگر شکل گرفتند.  رهگزا

بته مبنتای    ،گفتمان کالن انقالب اسالمی با وقوع انقالب و فروپاشی نظام پهلتوی  ،در واقع

ها به تدریج از درون دچار شکاف و که همه انقالباما همچنان ؛حکمرانی در کشور تبدیل شد

 نظر میان دولت موقت و نظام تازهاختالف در انقالب ایران نیز این شکاف با ،شونداختالف می

یکی از  عنوانبهنخستین شکاف گفتمانی با الهام از آزادی  ،شکل گرفت و بدین ترتیب تأسیس

مرجتع   عنتوان بته دلیل اهمیت ملتت  های اساسی گفتمان انقالب اسالمی نمایان شد که بهگزاره

ختواهی،  رایتی خوانتدیم و آزادی  گآن را ملتی  ،در نتزد طرفتداران ایتن گفتمتان     ،تامین امنیتت 

های آن برشمردیم. این گفتمان تتا  گرایی و تشکیل جامعه دموکراتیک را نیز از دیگر گزارهقانون

از  ،صدر زمام قدرت اجرایی کشور را در دست داشت، اما بته دالیتل مختلتف   پایان دولت بنی
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مقابتل رفتارهتای انقالبیتون، از    شتدن در  دادن به افکار انقالبی و منفعلجمله ناتوانی در جهت

گرایی در سیاست خارجی و برقراری حکومت اسالمی ها قبل قدرت را به طرفداران امتمدت

تا اواسط  و اجرای احکام شریعت و تشکیل جامعه ایدئولوییک در داخل واگذار کرد که تقریباً

هتای  اهداف و آرمانگذاری امنیت ملی در کشور را در راستای سیاست ،جنگ عراق علیه ایران

  .خود پیش بردند

جای ختود   ،اما با تغییر شرایط و در معرض تهدید قرارگرفتن اصل نظام جمهوری اسالمی

بتر   ،القتری بته جتای امتت استالمی     گرا دادند که با قراردادن حفظ امنیت امرا به گفتمان اصول

داشتت. ایتن    تأکیتد  یپذیری و برقراری جامعته استالم  هایی چون حاکمیت دینی، والیتگزاره

دلیتل ضترورت بازستازی    سو به از یک ،گفتمان تا پایان جنگ بر کشور حاکم بود و پس از آن

دلیل تغییرات بنیادین در قانون اساسی و ستاختار  به ،های ناشی از جنگ و از سوی دیگرویرانی

ستتقالل  گرایی فتراهم شتد کته ا   شدن گفتمان توسعهزمینه برای حاکم ،قدرت سیاسی در کشور

بخشیدن بته  سیاسی و امنیت ملی از مسیر توسعه اقتصادی را آرمان خود قرار داد و با محوریت

دادن به جامعه مرفه را لشک ،پذیریساالری به جای والیتبخشی به فنطبقه متوسط و اولویت

 در کانون اهداف خود قرار داد. 

رئتیس جمهتور    عنتوان بته می با پایان دولت آقای هاشمی رفسنجانی و انتخاب آقتای ختات  

هتای ختاص ختود بته پایتان رستید، بلکته        گرا با عناصر و گتزاره جدید، نه تنها گفتمان توسعه

اعتقاد به تقتدم توستعه سیاستی و فرهنگتی بتر توستعه        ضمنگفتمانی جدید شکل گرفت که 

مرجع تامین امنیت خود را نیز جمهور )مردم( قترار داد   ،اقتصادی، نقطه اتکا یا به عبارت دیگر

ساالری دینی و تشکیل جامعه مدنی را در کانون توجه قرار داد. این تحقق مردم ،و بدین ترتیب

نژاد در گفتمان نیز با پایان دولت اصالحات رو به افول نهاد و با به قدرت رسیدن آقای احمدی

فتمان جدیدی حول محتور عتدالت اجتمتاعی شتکل     گ 1913انتخابات ریاست جمهوری سال 

گرفت که محرومین و مستضعفین را مرجع تامین امنیتت قترار داد و استکبارستتیزی و تحقتق     

جامعه موعود )مهدوی( را در کانون اهداف خود قرار داد. با وجود اینکه این گفتمتان تتا ستال    

پتس از انتخابتات    ز حتواد  همچنان قدرت اجرایی کشور را در دست داشت، اما با برو 1911

گتری در مقابتل   در عمل جامعه و حتی حاکمیت در ایتران حتول گفتمتان انقالبتی     1911سال 
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نژاد بته دوران غلبته   گرایی دچار انشقاق شد و دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدیاعتدال

ایتن دو   ،دکته گفتته شت   همچنان گرایی تبدیل شد.گری در مقابل گفتمان اعتدالگفتمان انقالبی

هتای پیشتین را   گفتمان در واقع دو جبهه فکری مختلف بودنتد کته هتر یتک برختی گفتمتان      

 کردند. نمایندگی می

 ،گرایی بتود گرایی و ملیطلبی، توسعههای اصالحگرایی که ائتالفی از گفتمانگفتمان اعتدال

پیتروز شتد و    1911گرایی در انتخابات ریاست جمهوری سال با حمایت ضمنی گفتمان اصول

گترا، شتهروندان   تعامتل  بتر دولتت   تأکید گرایی باگفتمان اعتدال ،به برتری رسید. بدین ترتیب

نحوه تامین امنیت و با هتدف تشتکیل جامعته     عنوانبهمرجع امنیت، حکمرانی کارآمد  عنوانبه

یتی در  گرااخالقی به گفتمان حاکم تبدیل شد. این گفتمان با وجود عدم همراهی گفتمان اصول

سو به دلیل افزایش فشار تحریم خارجی و  از یک ،هم به قدرت رسید و از آن پس 1913سال 

های اقتصادی و اجتماعی و کاهش حمایت حتتی  به دلیل ناتوانی در حل بحران ،از سوی دیگر

گری بتا استتفاده   گفتمان انقالبی ،از جانب نیروهای موتلف دچار ضعف شد. در چنین شرایطی

البته با توجه به کاهش مشارکت مردم در انتخابات دوره دوازدهم مجلس شتورای   از فرصت و

اما اینکه آیا این روند ادامه یابد یتا بتار دیگتر شترایط      .اسالمی دوباره قدرت را به دست آورد

گرا فراهم شود یا حتی گزینته دیگتری   برای افزایش مشارکت مردم و گرایش به گفتمان اعتدال

گرایی از هر کتدام از ایتن دو گفتمتان، از    عالوه بر حمایت راهبردی گفتمان اصول ،اتفاق بیفتد

گویی هر یک از آنها به مسائل و مشکالت پیش روی کشتور و  سو بستگی به قابلیت پاسخ یک

میزان و نحوه همراهی و همکتاری   ،به حمایت افکار عمومی داخلی و همچنین ،از سوی دیگر

 المللی دارد.بین جامعه

 

 



 

 

 منابع

 
 یاستالم  ینظتام جمهتور   یکلت  هتای یاستدر س یمل یتامن ینتأم یراهبرد یالگو( »1913) ییباال یدمحسن و حم یلی،اسماع

 .0-91، صا 17شماره  ،یتفصلنامه آفاق امن ،«یرانا

تهتران:   ی،چت  ینو زهره پوستت  یمتق یمترجمه ابراه ،یدر دوره سازندگ یرانا یخارج یاستس( 1971) یروان،انوش ی،احتشام

 .یمرکز اسناد انقالب اسالم

 .110-139سال اول، شماره دوم، صا  ،یاسیس فصلنامه معرفت، «گفتمان عدالت در دولت نهم( »1911بهرام ) ی،اخوان کاظم

 ،یختارج  یاستت مجله س ،«یرانا یاسالم یجمهور یمطالعه مورد ی،خارج یاستدر س ییزداتنش( »1971) یرضاعل ی،ازغند

 .1590-1537، صا 3، شماره 19سال 

 تهران: نشر قومس. ،یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس( 1911) یرضاعل ی،ازغند

 ،«یرانا یاسالم یدر جمهور یاسیبا رقابت س یداخل یتنسبت امن ی: بررسیداخل یتامن ییرچهره متغ» (1971اصغر ) ی،افتخار

 .11-01دوره دوم، شماره چهارم، صا  ،یفصلنامه مطالعات راهبرد

 ،هتا یهو نظر یکردهارو ی؛جهان یتامن یتتل، و آر. ل یآر. د ی،ال یندر: مک ک ،«یجهان یتفرهنگ امن( »1915اصغر ) ی،افتخار

 .یتهران: پژوهشکده مطالعات راهبرد ی،ترجمه اصغر افتخار

استراتژی امنیتت ملتی در   ، در: «سیر تحول مطالعات استراتژیک؛ روندهای جهانی و تجارب ایرانی( »1913افتخاری، اصغر )

 .، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردیجمهوری اسالمی ایران

 ، تهران: نشر مرکز.بازرگان یمهندس مهد یاسیس نامهیدگزن( 1973) یدسع ین،برز

 .یرازهتهران: نشر ش یرازی،ش ید، ترجمه جمشو غرب یرانیروشنفکران ا( 1977مهرزاد ) ی،بروجرد

 .یساتهران: انتشارات ت ،یدکتر حسن روحان هاییشهبر آرا و اند یگفتمان اعتدال: گذر( 1919عباس ) یری،بش

 یتت توستعه و امن  یشدر: مجموعته مقتاالت همتا    ،«یمل یتامن یکردهایو رو یمبر مفاه یمدخل( »1973محمدرضا ) یک،تاج

 .جلد دوم، تهران: وزارت کشور ،یعموم

ستال اول، شتماره اول،    ،ینپژوهشنامه مت، «یراندر ا یگفتمان انقالب یریگ: شکلیتو هو یریتغ» (1977محمدرضا ) یک،تاج

 .19-153صا

 تهران: فرهنگ گفتمان. ،یرانبحران در ا یرو تدب یلتحل هاییوهبر ش یبحران؛ نقد یریتمد( 1971محمدرضا ) یک،تاج

 .یتهران: نشر ن ،یرانیانا یاندر م یاسیس یتجربه باز( 1911محمدرضا ) یک،تاج

 «یتران ا یخارج یاستس یهاصدور انقالب در گفتمان یالگوها( »1911) یروزآبادیف یجالل دهقان یدمحمدرضا و س یک،تاج

 .31-15، صا 17، شماره مجله راهبرد
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شتماره دوم،  ، پتیش فصلنامه مطالعات راهبردی، «انتظام در پراکندگی؛ بحثی در امنیت ملی ایتران » (1977) تاجیک، محمدرضا

 .117-113، صا 1977تابستان 

 .، تهران، نشر نیجامعه امن در گفتمان خاتمی (1971) تاجیک، محمدرضا

انقتالب   یهتا فصلنامه پژوهش ،«یاخامنه اهللیتآ یاسیس یشهدر اند گرییگفتمان انقالب( »1911) یگرانزاده، ناصر و دجمال

 .7-91، صا 91سال نهم، شماره  ،یاسالم

، تهران: مرکتز چتاو و نشتر    0000-1990در پرتو تحوالت منطقه  یرانا یخارج یاستس( 1913) یرمحمدام یوسفی، یحاج

 امورخارجه. وزارت

 .یسا، تهران: انتشارات تبر گفتمان اعتدال هایییافتره( 1919) یگرانو د یمابراه یانی،حاج

نگاهی بته   یرحسین،، در: علینقی، ام«رویکردهای عمده نسبت به امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران» (1915) حاجیانی، ابراهیم

 .17-111صا  هبردی،مسائل امنیتی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات را

 یتت توستعه و امن  یشمجموعته مقتاالت همتا    ،«یرانا یاسالم یدر جمهور یمل یتتحول مفهوم امن( »1973) یدسع یان،حجار

 .جلد دوم، تهران: وزارت کشور ی،عموم

دو از  یتن ا یهتا و شاخا یبررس یسته؛شا یخوب و ارائه حکمران یحکمران( »1919) یواثق، قادرعل یدعلی؛س تاش،ینیحس

 .7-11، صا 1شماره  ،یریتیمد یهااسالم و پژوهش، «السالم یهعل یعل یرالمؤمنینام یدگاهد

 ،یانقتالب استالم   یشته فصلنامه اند ،«ینظتر  یکردو بازتاب آن در دو رو یرانا یانقالب اسالم( »1911خرمشاد، محمد باقر )

 .91-03صا  یک،شماره 

فصتلنامه مطالعتات    ،«یکو تفکتر استتراتژ   یتدئولوییک نگترش ا  یسنجنسبت ی؛و استراتژ یدئولوییا» (1910رضا ) یلی،خل

 .701-711، صا 93سال نهم، شماره  ،یراهبرد

فصتلنامه مطالعتات    ،«یلتی تحل یچتارچوب  یدر جستجو یران؛ا یاسالم یجمهور یتیتحوالت امن یینتب( »1917رضا ) یلی،خل

 .977-311شماره دوم، صا  یازدهم،سال  ،یراهبرد

تهتران:   ،شناسییندهآ یاست،س یران،ا ،«یتران در ا یاجتماع-یاسیتحوالت س یندهو آ یاجتماع یهاکنش( »1911رضا ) یلی،خل

 .100-111صا  ی،مرکز نشر دانشگاه

 یهتا بتر برنامته   یملت  یتت امن یهتا گفتمان یرو توسعه؛ تاث یتامن( »1911) پوریو محسن قل یرقاسمم هاشمی،یرضا، بن یلی،خل

 .31-35، صا 11، شماره و کالن یراهبرد هاییاستس ،«یرانا یاسالم یتوسعه در جمهور

، سال هشتم، فصلنامه مطالعات راهبردی، «امنیت، سیاست و استراتژی: تقارن تحول تاریخی ت گفتمانی » (1913) خلیلی، رضا

 .791-733، صا 95شماره 

، تهتران،  استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایران، در: «تحول تاریخی ت گفتمانی مفهوم امنیت »( 1913) خلیلی، رضا

 .17-133، صا 1913پژوهشکدة مطالعات راهبردی، 

 تهران: دفتر نشر معارف. ،ی: در نگاه رهبر معظم انقالب اسالمگرییمنشور انقالب( 1917دفتر نشر معارف )

تهتران: موسسته    ،یتران ا یاستالم  یجمهتور  یختارج  یاستت در س یتحول گفتمان( 1913جالل ) یدس یروزآبادی،ف یدهقان

 .یرانانتشارات روزنامه ا

 تهران: انتشارات سمت. ،یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس( 1911جالل ) یدس یروزآبادی،ف یدهقان
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فصلنامه دانش ، «دولت نهم یخارج یاستصدور انقالب در س یالگو( »1911رادفر ) یروزهجالل و ف یدس یروزآبادی،ف یدهقان

 .119-105سال پنجم، شماه اول، صا  ،یاسیس

فصتلنامه مطالعتات   ، («1913تتا   1911) یتران ا یاستالم  یدر جمهور یمل یتگفتمان اعتدال و امن( »1911) یرضاعل یمی،رح

 .99-71، صا 19شماره  ،یراهبرد

 ،«یتد جد ینهم و دهم به مثابه گفتمان قبو و بسط انقالبت  یهادولت یتیگفتمان امن( »1919) یو محمود کتاب یرضاعل یمی،رح

 .91-33، صا 33شماره  ،یفصلنامه مطالعات راهبرد

، 17شتماره   ،یاسراهبرد  ،«المللیندر پرتو روابط ب یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس یلتحل( »1911) یرضاعل یی،رضا

 .135-111صا 

 .33-11، سال سوم، شماره نهم، صا فصلنامه علوم سیاسی، «های امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایرانگفتمان» (1971) مقصودرنجبر، 

 یتران ا یاسالم یجمهور یتیامن یایدر قلمرو جغراف یو مل یسنجش دو گفتمان انقالب( »1910بهادر و احمد پوراحمد ) ی،زارع

 .109-175، صا 00شماره  ،یاییجغراف یهافصلنامه پژوهش، «تاکنون( یانقالب اسالم ی)از ابتدا

توستعه نتامتوازن    یته ( بر استاس نظر 1973)دولت اصالحات  یکارآمدن خاتم یعلل رو( »1911صادق و همکاران ) یباکالم،ز

 .01-73، صا 9شماره  ،المللیینو ب یاسیس یقاتفصلنامه تحق ،«ینگتونساموئل هانت

 تهران: موسسه بوستان کتاب. ،یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستو س المللینتحوالت نظام ب( 1910ستوده، محمد )

 .یزانتهران: نشر م ،یرانا یخارج یاستس( 1913) ینحس یدس زاده،یفس

، فصلنامه راهبرد دفاعی)نقد و بررسی کتاب(، « های امنیت ملی در جمهوری اسالمی ایرانگفتمان» (1913) عسگری، محمود

 .191-191سال سوم، شماره نهم، صا 

نگاهی به مسائل علینقی، امیرحسین،  :، در«های دو رویکرد امنیتی در کشوربررسی برخی ویژگی»( 1915) علینقی، امیرحسین

 .17-91، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، صا امنیتی ایران

 .911-990، صا 13، سال پنجم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردی، «جایگاه امنیت در استراتژی ملی»( 1911) علینقی، امیرحسین

 جوان. یشهتهران: کانون اند ،یگفتمان عدالت در انقالب اسالم( 1911) یدحسینفخرزارع، س

، آن یجهان یهاو بازتاب یراناانقالب در:  ،«یلاهداف و وسا یاست،: سیرانصدور انقالب ا( »1919اهلل )روح ی،کارگر رمضان

 .یراناسالم و ا یتهران: مرکز بازشناس چی،یرشانهترجمه محسن مد

 .39-15، صا 01شماره  ،یفصلنامه مطالعات راهبرد ،«یمل یتخوب و امن یدر نسبت حکمران ینظر یتأمل( »1911) یعل مله،یمیکر

-1915 یهتا بتر ستال   تأکید گفتمان عدالت در دهه سوم انقالب با یلتحل( »1910) یدیسع یالهدمحمدساالر و بنت یی،کسرا

 .  111-131سال هشتم، شماره دوم، صا  ،یخیتار یشناسفصلنامه جامعه، «1913

 .، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتابمقوالتی در استراتژی ملی (1931) الریجانی، محمدجواد

 یهتا پتژوهش  ،«یتازدهم  یجمهتور  یاستت گفتمان اعتدال در انتخابات ر یلتحل( »1917) نیایمیحسن و محسن رح یدی،مج

 .110-100، صا 10سال هفتم، شماره  ،یاستس یراهبرد

 .یاسالم یشهتهران: پژوهشگاه فرهنگ و اند ،یانقالب اسالم یبازتاب جهان( 1910منوچهر ) ی،محمد

 یاستت فصتلنامه س  ،«یاستالم  یجمهتور  یختارج  استت یتا گفتمتان س  یاز گفتمان انقالب اسالم( »1917) یراحم یرزاده،مش

 .39-33، 3، شماره 91سال  ،یخارج
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 .71-13، صا 37شماره  مجله راهبرد، ،«یدر دوره سازندگ یرانا یخارج یاستس یتاولو( »1917رضا ) ی،موسو
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